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مقدمه
نقاشیمدرنیانوگرایایران،درفاصلة»سالهای
1۳۲8تا1۳57ه.ش.باتأسیسانجمنهنریخروس
جنگی«1شكلگرفت؛هرچندزمینةظهوراینجریان
بهوسیلةرویاروییسنتومدرنیتهازدورانقاجاربه
بعد،ظهوردولتمدرندردورانپهلوی،مدرنیزاسیونو
و پایتخت ویژه به تغییرچهرةشهر در آن پیامدهای
قراردادهای آمد. فراهم مردمشهرنشین زندگی سبک
اینجریانهنری،شاملطیفیازتوجهبهفرموزبان
به همزمان توجه و بومیگرایی تا هنری، اثر بصری
و توسعه بود.۲ هنرجهان عرصة در تجسمی هنرهای
سایر به نسبت آن اقتدار و نقاشی جریان این تداوم
جریانهاینقاشیمانند:جریاننقاشیآکادمیکناشی
تولیدکننده، مؤلفة سه همزمان روابط و عمل از
بستر نوگرادر نقاشی آثار توزیعکنندهومصرفکنندة
جامعهبود.دراینمیاناهمیتمصرفکنندهیامخاطب
بهقدریاستکهگریزوولد۳وجودشراعاملیتعیین
اثر به بخشیدن هنری و فرهنگی وجههای در کننده
میداند.ازنظراویکاثرتنهازمانیبهعنواناثریهنری
قلمدادمیگرددکهتوسطمخاطبدریافتشدهووارد
چرخةگفتمانانسانیگردد.»واژةمخاطب-کهدراصل
التینپوبلیكوسگفتهمیشد-مارابهتعداداشخاصی
کهبهمجموعةاجتماعیتعلقدارند،ارجاعمیدهد]...[
اینواژهحضورفرددرفضایعمومیرادرذهنبیدار
میکند،فضاییکهدرآنفردیتموجودانسانیبهنفع
رفتار یعنی میکنند؛ توصیف را فرد که رفتارهایی
عمومی،کنارمیرود.بهاینترتیبفردیتدرجمعیکه
درتظاهرییانمایشی،شرکتمیجویند،ذوبمیشود.
عنصری میآورد: وجود به جدید واحدی افراد جمع
کلیتیکه بهعنوان واحد این به اینصورت در واحد.
رفتارهایاصیلوخاصخودرادارد،پرداختهمیشود«
از ما برداشتهای )موشتوری،۲۳:1۳86(.»نخستین
اشاره بهگردآمدنمردمدریکمكانخاص مخاطب
یا تئاتر یک دارای روم و یونان شهرهای تمام دارد.
هم آن از قبل حتی تردید، بدون و بودند میدانگاه
گردهماییهایغیررسمیبرایاهدافمشابهیابهجهت
است. بوده مرسوم دولتی یا مذهبی مناسبتهای

مخاطبانیونانی-رومیویژگیهایبسیاریداشتندکه
و برنامهریزی جمله: از مینمایند، آشنا هم امروز
وهمچنینخود برنامهها وشنیدن سازماندهیدیدن
وقایع،محتوای اجراها،ویژگیمردمیو»مردمپسند«
سكوالر)ونهمذهبی(اجراها-برایسرگرمی،آموزش،و
تجربههایتخیلیعاطفی،داوطلبانهبودنعملافرادبه
نقشهای شدن تخصصی توجه، و گزینش هنگام
مكانهای تماشاگران، و نقشآفرینان نویسندگان،
نمایشوتجربةتماشاگران«)مککوایل،۹:1۳80(.در
ایرانمخاطباصلیهنرهایتصویریاعمازنگارگرییا
نقاشیدروهلةنخستشخصشاهبود؛ازعهدصفوی
بهبعدبرتنوعمخاطبانافزودهشد؛بااینحالتودههای
مردمبهدالیلمذهبیوعرفیمخاطباینآثارنبودهاند.
آن، مذهبی مضامین دلیل به قهوهخانه نقاشی
آن از پس و بود ایران در نقاشی جریان مردمیترین
جریانآکادمیکتوانستتوجهعموممردمرابهخود
خاستگاه از پرسش پیرامون مقاله این کند. جلب
ایرانشكلگرفته اجتماعیمخاطباننقاشینوگرادر
نیست اندک نوگرا مخاطبان دربارة اطالعات است.
هرچندبهشكلپراکندهدرنقدها،گزارشنمایشگاههاو
کارگزاران نظرات یا خاطرات و هنری رویدادهای
اجتماعی خاستگاه دربارة پژوهش موجودند. فرهنگی
مخاطبان دربارة موجود دانش ارتقای به منجر ایشان
نقاشیمدرندربرهةزمانیمزبورهمچنیندرسالهای
خود که گردید خواهد معاصر دورة و انقالب از پس
میتوانددرتعیینسیاستگزاریهایفرهنگیکالندر

کشورمؤثرواقعشود.

پیشینة تحقیق
مؤلفةمخاطب،درتداوموتوسعةیکجریانهنری
نقشیمؤثرداردبااینحالنگارندهبهپژوهشیکهبر
مقولةمخاطبنقاشینوگرادرفاصلةسالهای1۳۲0تا
متون است. نیافته دست باشد متمرکز 1۳50ه.ش.
فاصلة در هنر، و فرهنگ وزارت فرهنگی گزارشهای
انتهایدهة40تااواسطدهة50ه.ش.نیزجزاشاراتی
بهتعدادمخاطبانگاهبهتفكیکجنسیت،بهبررسی
خاستگاهطبقاتیآنهانپرداختهاست.دردورانپساز
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انقالبنیزاگرچهتحقیقاتیدربارةمخاطباننقاشیدر
آنها مطالعة مورد زمانی برهة اما گرفته انجام ایران
سالهایبعدازانقالبوبهویژهدهة80بهبعداست.

روش شنا ی تحقیق
اینپژوهشتاریخی،تالشداردتاباارائةتوصیفی
دوران تا صفوی عصر از مخاطب وضعیت از اجمالی
و مخاطب، به نوگرا نقاشان - هنرمند نگرش پهلوی،
دوم، پهلوی حكومت هنری و فرهنگی سیاستهای
تصویریعینیازمخاطبنقاشینوگراارائهدهد.سپس
تصویر این به موجود پراکندة اطالعات جمعآوری با
این درستی و صحت تأیید برای و بخشیده، وضوح
اطالعات،ازمطالعاتاجتماعیسهپژوهشگردرزمینة
با مقایسه جهت ایران در اجتماعی اقشار و طبقات
اطالعاتمذکوراستفادهکردهاست.میتوانگفتروش
اصلیاینتحقیقتاریخی،مبتنیبرتوصیف،مقایسهو
آمده بهدست نتایج تحلیل نهایت ودر اعتبارسنجی،

است.

میانی نظری 
ماال ة  سر  وتیقهی  مفچوو  بر  ا مالی  مروری 

 ام ة ایران
»طبقةاجتماعیبهبخشیازجامعهاطالقمیشود
کهبهلحاظداشتنارزشهایمشترک،منزلتاجتماعی
دیگر و ثروت میزان دستهجمعی، فعالیتهای معین،
دیگر با معاشرت، آداب نیز و شخصی داراییهای
بخشهایهمانجامعهمتفاوتباشد«)کوئن،1۳۹1:
۲۹6(.اگراینتعریفمبناقرارگیردممكناستهمواره
بتوانجامعهرابهطبقاتیقابلتفكیکتقسیمنموداما
مفهومطبقهبهطورخاصنزدمارکس6توسعهمییابدو
برایمثالآنجاکهازتأثیرطبقاتاجتماعیدرتحوالت
مد طبقه توسعهیافتة تعریف میرود، سخن اجتماعی
نظراست.مفهومطبقةاجتماعیآنگونهکهجانفوران
درکتابخودمقاومتشكننده:تاریختحوالتاجتماعی
مفهومی خاص بهطور ایران در مینماید، اذعان ایران
»در کاتوزیان، همایون نظر است.طبق مناقشهبرانگیز
طولتاریخ،ایراندارایدولتوجامعهایخودکامه،و

فاقددولت،طبقاتاجتماعی،قانون،سیاستو...مشابه
نمونههاییبودهاستکهنظریهپردازاناروپاییدرتاریخ
اروپامشاهدهکردهوبهتبیینوتحلیلآنپرداختهاند«
نهادهای و طبقات نبود وی .)1۳ :1۳۹۲ )کاتوزیان،
اجتماعیماندگارراازدالیلعدمپیوستگیواستمرار
:1۳87 )کاتوزیان، برمیشمرد ایرانی جامعة تحوالت
در طبقه مفهوم کاربرد است معتقد پیران .)۳۲ -۳۳
نه ایران »در میگوید: وی است؛ امكانناپذیر ایران
قدرت،نهثروتونهمنزلتدارایپایداریحتینسبی
تلقی اجتماعی طبقة شكلگیری بنیاد که است بوده
شود.بههمیندلیلدرمنابعومتونبرایبیشازهزار
سالتقسیمبندیهایکلیعواموخواصرواجیکامل
داشتهاست.]...[تغییراتناشیازشبهمدرنیسمایرانی
نیزکشفواستخراجنفتوظهوردولترانتیر7بهشكل
بازتولید دیگریشرایطآنومیک]اغتشاشارزشها[را
کرده،شرایطآنومیکرابهظهورطبقاتاجتماعیمدرن
معتقد آبراهامیان .)1۳88 )پیران، است« داده تسری
روابط مانند گروهی پیوندهای و قومگرایی که است
ظهور از جلوگیری علل جمله از مذهبی یا قبیلهای
طبقاتدرمعنایدومخوددرایراناست)آبراهامیان،
46:1۳8۹(.»جامعهشناسان،اصطالحطبقهراحداقل
سادة مقولة یكم، بردهاند: بهکار متفاوت معنای دو به
جامعهشناسیکهبهافرادیبامنابعدرآمدمشابه،میزان
درآمدهمسانوشیوةزندگیهمساناطالقمیشود؛
برای که روانی اجتماعی- پیچیدة واژة یک دوم،
برقرارگرفتندرسلسله افرادیکهعالوه طبقهبندی
و اجتماعی اقتصادی- نگرش مشابه، اجتماعی مراتب
سیاسیمشترکیدارندبهکارمیرود.مارکسبهخوبی
ازمورداولباعنوانطبقة»درخود«ونه»برایخود«
وازمورددومباعنوانطبقة»برایخود«و»درخود«
سخنمیگوید.بههمینترتیب،جامعهشناساننیزبین
طبقةاجتماعی»اقتصادیپنهانوعینیازیکسوو
طبقةسیاسی-اجتماعیآشكاروذهنیازسویدیگر،
تمایزقائلمیشوند.بیتردید،همةجوامع،بهدرجات
عینی، اجتماعی، اقتصادی- پنهان طبقات مختلف،
جامعهشناختیدارند،ولیهمةجوامعبهطبقاتآشكار،
روانشناختی اجتماعی و ذهنی سیاسی، اجتماعی
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تقسیمنمیشوند«)همان:4۳-4۲(.آبراهامیانمعتقد
استتنهادرنیمةدوماینسدة1۹م.بودکهنفوذو
به منجر معرفتی و اقتصادی زمینة دو در غرب تأثیر
شكلگیریدوطبقهدرمعنایطبقة»برایخود«،شد
کهعبارتبودندازطبقةمتوسط،بیشترشاملتجارو
بازرگانانمحلی،وطبقةروشنفكر،دربرگیرندةافرادی
عمدتابامشاغلجدید)همان:66-65(.احمداشرف
نیزمیگوید:»ادغامایراندراقتصادنوظهورجهانیدر
دهههاینخستینقرن14ه./دهههایپایانیقرن1۹م.
موجبتغییراتمهمیدرساختاراجتماعیکشورشد
]...[تغییراتاقتصادیمنجربهپیدایشطبقاتجدید
گروه بهویژه شد، سنتی طبقات کنار در اجتماعی
در حرفهای و دیوانساالر روشنفكران از کوچكی
چارچوبدستگاهدولت،گروهجدیدیازتجاربزرگو
سرمایهگذارانویکطبقةکارگرصنعتینوپاازاهمیت
این در .)6۳ :1۳88 )اشرف، بودند« برخوردار خاصی
مقالهنظراتآبراهامیان،اشرفوبنوعزیزیومطالعات
ایرانموردتوجه فوراندرزمینةطبقاتاجتماعیدر
قرارگرفتهاست.مطالعاتفورانبهدنبالتوضیحساختار
انفجارهای تحلیل و ایران، تغییر حال در اجتماعی
بر تغییرند، فرایند مشخصة که ادواری اجتماعی
تأثیرگذاریمجموعهایازبازیگرانوساختارهایداخلی
وخارجیوروابطآنهابایكدیگرمتمرکزشدهاست؛
ویتحولاقتصادایرانرادرارتباطباتحوالتاقتصاد
نظریههای راه این در و داده قرار مطالعه مورد جهان
توسعهرامدنظرقرارمیدهد.اوهمچنینبرایترسیم
طبقاتاجتماعیدرایرانازعصرصفویتاپهلوی،وجوه

گوناگونتولیدراموردتوجهقرارمیدهد.

نلرش هنرمندش نقاشان نوجرا سربارج م اتیان 
سالهای1۳۲0تا1۳۳۲ه.ش.شاهدحضورفعاالنة
»خروس انجمن جمله از هنری گروه و انجمن چند
انجمن این است. هنر و فرهنگ عرصة در جنگی«
و گرفته پیش در دیگر گروههای از متمایز سیاستی
نقشیمؤثردرشكلگیریجریاننقاشینوگرادرایران
داشت.سیاستاصلیانجمن،»سیاستزداییازنوگرایی
نظر بر بنا .)8۳ -84 :1۳۹7 )قلیپور، بود هنر« در

ضیاءپور8»]هنرمند[بایدبهمردمیاددهدکهچگونه
باید ازهرهنریچهچیزها و نظرکنند درهنر باید
انتظارداشتهباشند«)همان:84(.باالبردنسطحمعرفت
عمومیدرعملناپایدارترینشعاراینانجمنبودچرا
کهاساسااعتقادیبهمعرفتعمومینداشتهوبیتوجهی
بود جریان این بهخصوص ویژگی مردم یا عامه به
اندیشههای بیشک بیاعتنایی، این منشاء )همانجا(.
باعنوان نامههایش بودکهدرجایجای نیمایوشیج۹
»حرفهایهمسایه«آنراتكرارکردهبود.نیمامفهوم
بهکار برایفهمشعرقدیم این از راکهپیش »ذوق«
نو شعر فهم برای انسانی خصلتی بهعنوان میرفت،
تعریفکرد.دراغلبایننامههااودرپیاثباتایناست
که»عوام«هرگزنمیتوانندمخاطب»امرنو«باشندچرا
کهازذوقالزمبرایفهمآنبرخوردارنیستند)همانجا(.
در عوام نزد »نو« ادراک امكان فقدان به باور »این
نوشتههایسایراعضایانجمنهنریخروسجنگینیز
تفاوتی با یوشیج نیما .)85 )همان: میشود« تكرار
ایدة»پرورش پرورشدهندة فروغی10که باس مشهود
ذوق«عامهبودومحمدتقیبهار11متأثرازایدةهنربرای
تودهها و عوام توانایی از خارج را نو هنر درک مردم
میداند.نكتةقابلتوجهتفاوتتعریفهنرنزداینسه
میراث متوجه بیشتر هنر از سخن در فروغی است؛
هنریتمدنایراناست؛سخنانبهارمعطوفبههنری
استکهبرایمردمخلقشدهومردمقادربهفهمآن
به که هنری است، نزدیک ایشان زبان به و هستند
ارتقایذوقوسلیقةایشانمیانجامدامانیماازهنری
از بلكه نداشته ایران در تنهاسابقهای نه میگویدکه
هیچیکازقراردادهایازپیشموجوددرآفرینشآثار
هنریتبعیتنمیکند.هنری،کهخاستگاهشدرزادگاه
خویشیعنیاروپا،طبقةبورژوابودهودرآنجانیزمیان
حامیاناشرافیوبورژوایمحافظهکارهنِررسمِیبرآمده
ازدلآکادمیهاوطبقةفرودستکارگر،کهبنابرنظر
سبب زندگی، ضرورتهای با درگیریشان بوردیو1۲
میگرددتاجهتگیریذوقایشانبهسویآندستهاز
برآمدهاند، ضرورتها همین دل از که باشد هنرها
جایگاهیندارد.بهعبارتدیگرهنرمدرنحتیدرمحل
این نیفتاد. مردم عموم مقبول چندان نیز خود تولد
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سلیقة که بود امر این مبین بوردیو نظر در واقعیت
طبقه مفهوم از متأثر هنری گرایشات و زیباشناختی
اجتماعیوعواملیاستکههرطبقةاجتماعیراتعریف
سلیقة یا گزینش و کنش، به عمل در و میکنند

زیباشناختیمیانجامد.
تا1۳57ه.ش.دستکم درفاصلةسالهای1۳۲8
و گالریها تأسیس در هنرمندان اهداف از بخشی
نمایشگاههاینقاشی،آموزشوجذبمخاطببهسوی
آپادانا، گالری مثال برای است. بوده نوگرا نقاشی آثار
کیارس داریوش گفتة به ایران مدرن گالری اولین
)1۳8۹الف:۲0(،مكانیبودبرایحضوراعضایانجمن
مدعووین؛ برای ایشان وسخنرانیهای خروسجنگی
تأسیستاالرایرانیاقندریزنیزاگرچهبیشترتحتتأثیر
نیازجمعیازهنرمندانبرایفراهمآوردنفضاییجهت
نمایشآثارشانبودامامسئلةتربیتوآموزشمخاطب
داد. قرار نظر مد تاالر الویتهای از یكی بهعنوان را
هنرمندان مانند هنرمندان سایر و تالشهایضیاءپور
تاالرایران،درراستایتبیینمنطقیبودکهآثارنقاشی
نوگراراقابلدرکوفهممیساخت؛کاریکهبیشتر
از نوگرا نقاشی آثار نقد اگرچه بود منتقدان متوجه
قدمتوسابقهایطوالنیبرخوردارنبود؛بسیاریازبه
اصطالحمنتقدانهنریخودهنرمند-نقاشبودندمانند
ایراندرودی.15 یا الخاص14 هانیبال آغداشلو،1۳ آیدین
پاکبازوموریزینژادبهدرستیاشارهمیکنندکهدرآن
دورانخالئیتئوریکاحساسمیشدبدینمعنیکه
تئوری نظر از نیز نوگرا هنرمند-نقاشان خود حتی
مدرن هنر به نسبت اندک شناختی و بودند ضعیف
داشتند.همچنینتوجهبهایننكتهضروریاستکه
مبانیفكری،فلسفیوزیباشناسیهنرمدرندراروپاو
چندان ایران فرهنگی-هنری فضای در آمریكا بعدتر
موردتوجهنبودیاحداقلآشناییبااینمبانیبهشكل
ارتباط ایجاد برای دنبالمیشد.تالش کامالشخصی
بیواسطهمیانمخاطب،هنرمندواثرهنریرامیتوان
درفعالیتهایکوروششیشهگران16یافتکهرویكردی
:1۳۹4 )دلزنده، داشت هنر« شدن »نهادینه علیه
40۳(.اینتالشهارابایدهمزمانبابیاعتناییعدهای
دیگرازهنرمند-نقاشاننوگرانسبتبهمسئلةمخاطب

موردتوجهقرارداد؛برایمثالزندهرودی،17درگفتگویی
بام.آتشیمیگوید:»همانطورکهقبالگفتممردماصاًل
ازنظرمناهمیتیندارند.بهنظرمنآنهامثلکورهائی
)آتشی،1۳5۲: »]...[ آمدهاند نمایشگاه به هستندکه
ایندونگرش با 77(؛طلیعهکامران18نظریمتفاوت
اینجورحرفها و برایمردم داردومیگوید:»ازهنر
خوشمنمیآید.یکمرتبهیکنفربهمنمیگفتاگر
اینتابلویترابهپرتتریندهکورههمببرندبایدهمه
آنرابفهمند،اماایندرستنیست،آدمنمیتواندفكر
کندوتصمیمبگیردکهبرایمردمکارکندوهمههم
بایدهمههنررا کارشرابفهمند.اصالاینحرفکه
بفهمندوازهنرواثرهنریلذتببرند،توقعبیجائیست.
و مطالعه فهمیدنش برای است. علم مثل هم هنر
شناختنالزماست«)حاتم،1۳5۳الف:6۹(؛اینگفتة
بر مبنی را بوردیو مستقیم،سخن غیر بهطور کامران
اینکه،تجربةزیباییشناختیدرشكلنابکهمدنظر
کانتبودبهآموزشواحاطهبررمزگاناینزیباشناسی

نیازدارد،تأییدمینماید.

م اتیین رثار نقاشی نوجرا اد ایده تا واق یت
تولدنقاشینوگرایامدرن،محصولتحوالتسیاسی،
کلی دنبالسیاست به فرهنگی و اجتماعی اقتصادی،
نوسازیدردورانپهلویاولودومبود؛تشكیلدولت
اقتصادصنعتیهمه نوسازیوسیاستتوسعة مدرن،
زاییدهتحوالتجوامعاروپاییبهویژهازعصرروشنگری
بهبعدبوداینامورتنهادرپیروابطومواجههسیاسی
ونظامیمیانایرانواینکشورها،توجهروشنفكرانو
برخیرجالسیاسیرابهخودجلبکردوایشانرابه
سویگونهایگرتهبرداریوشبیهسازیشرایطموجود
دراروپاوبعدترآمریكاترغیبنمود.اینشبیهسازیبا
وساطتایدهپردازانومجریانوباتوجهبهشرایطواقعی
رویارویی فاصلهمیگرفت. اصلی الگوی از کشورقطعا
مجموعههای تا گردید سبب اروپا با ایران فرهنگی
متمایزیازمعرفتواندیشه،آدابورسوم،هنجارها،
باورهاوارزشهابهطورهمزمانباهمدرجامعهمطرح
چنین زادة ایران نوگرای نقاشی و مدرن هنر گردند.
نهادهای و مفاهیم از سرشار فضایی است: شرایطی
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وامداربهجهانفرهنگیغربوجهانفرهنگیایران.
طرحمفاهیمیهمچونزیباییشناسی،ایدههایینظیر
هنری، آثار صورت و فرم به توجه یا هنر، برای هنر
تشكیلسازمانهایینظیرادارةهنرهایملیوبعداادارة
هنرهایزیباهمگیمحصولاینهمزمانیدرآنبرهة
و برخورد پر فضایی ایجاد به گاه که بودند تاریخی
معارضهختممیشد.تأکیدواصراربرترویجچنیندرک
وتعریفیازهنر،هنرمدرن،درکشوریکهمردمانشبنا
بردالیلفرهنگی،مذهبیوعرفی،بهتازگیودرپایان
شمایلنگاری و تصویرگری با آشتی سر قاجار، عصر
گریخته و جسته مطالعة نبود. آسان کاری گرفتهاند،
در نوگرا نقاشی بهویژه نقاشی، آثار مخاطبان وضعیت
دورانپهلویشاهدیاستبراینامر.طرحچنیندرک
وتعریفیازهنروآثارهنریحتیدرخودکشورهای
اروپاییوبعدترآمریكانیزامریسهلنبودهاست؛بوردیو
شرایط مولود خود تعریفی چنین که است معتقد
و خاص اجتماعی طبقة به وابستگی ویژه، اجتماعی
داوری او زعم به است؛ مشخص زندگی سبک
و تعلیم از ناشی اجتماعی توانایی یک زیباشناختی،
امكاناتو تربیتطبقاتیاست؛شناختیکهریشهدر
شرایط،وسرمایههایدردسترسیکطبقةاجتماعی
آثار نیزمخاطبان بنابراینحتیدرجوامعغربی دارد.
هنرونقاشیمدرنگروهخاصیازافرادجامعههستند.
مروریبرمتونپراکندهدربارةمخاطبانآثارنقاشی
نسبتا تصویری میتواند دوم پهلوی دوران در نوگرا
سیاستهای ارائهدهد. آثار این مخاطبان از واقعی
فرهنگیحكومتپهلویدومباتأکیدبرحفظونگهداری
ازمیراثهنری،فرهنگبرایهمه،وتربیتذائقةعامه
ادامهیافت،درعینحالحكومتازنیمةدهة۳0به

حمایتازنقاشاننوگراپرداخت.

تحلیل و برر ی
دربارة مشخص پژوهشی یا مطالعه نظرسنجی،
انقالب از پیش دوران در نوگرا نقاش آثار مخاطبان
را ایشان دربارة موجود اطالعات است. نگرفته صورت
با مصاحبه نقدها، خالل از پراکنده بهشكل میتوان
هنرمندان،گزارشنمایشگاههادرروزنامههاومجالتو

در که افرادی خاطرات شامل کتب برخی همچنین
نهادهایفرهنگیدولتییاغیردولتیفعالیتداشتهاند

بهدستآورد.
دربسیاریازمتونمذکور،ازمردمبهطورعامبه
عنوانمخاطبآثارنقاشینامبردهاند.چنینتصوریاز
مخاطبآثارهنری،خاماندیشانه،وناشیازبرداشتینه
آثار مخاطبان وضعیت از واقعیت بر مبتنی چندان
نیز متون برخی است. ایران در تجسمی و تصویری
ثروتمندان، نخبگان، از خاص گروهی را مخاطبان
خریدارانوگردآورندگانآثارهنری،دوستدارانهنرو
این حین در دانستهاند. خاص طبقهای کلی بهطور
از مقصود که داشت توجه نكته این به باید بررسی
اشاره بهآنها باعناوینگوناگون مخاطبانهنریکه
برای دستکم یا تهران شهر ساکن افراد است، شده
بهویژه دانشجویان مانند تهران- در ساکن مدتی
دانشجویانهنر-بودهاند،چراکهتهراندردورانپهلوی
کانونتوسعهواجرایسیاستنوسازیاست.درادامهبا
توجهبهنظراتفورانوتصویریکهویبراساسوجوه
تولیدوخاستگاهآنها،ازطبقاتواقشاراجتماعیدر
و اشرف مطالعات نتایج بنابر و میدهد، ارائه ایران
ایران، در اجتماعی طبقات و اقشار دربارة بنوعزیزی
طبقاتشهریکهدرارتباطباوجوهتولیدسرمایهداری
وخردهکاالییهستند،بادقتبیشتریموردتوجهقرار
میگیرندتادرکناراطالعاتپراکندةموجودازخالل
از صحیحتری و کاملتر تصویر نقدها، و گزارشها

مخاطبانآثارنقاشینوگراترسیمگردد.
براساستوضیحاتفوران،اشرفوبنوعزیزی،کهدر
قالبدوجدولوتصاویرباالآمدهاندهمچنینجدول
مربوطبهانواعمصرفکنندگانآثارنقاشینوگرابنابر
منابعمكتوبدردسترس،میتوانبیشترمخاطبانآثار
نقاشینوگراراجزوطبقةنخبگانیااقشارمسلطجامعه،
وطبقةمتوسطشهری)تأکیدبرطبقةمتوسطجدید
روشنفكر طبقة خاص، بهطور و دوم( پهلوی دورة در

قلمدادنمود.
به رو جدید بورژواهای غربگرا، متخصصان الف(
رشد،سرمایهگذارانصنعتیوتجارجدید،پیمانكاران،
مهندسانمشاور،صاحبانسرمایههایمالیوبانكداران
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منبع مصرفکنندگانآثارهنری ردیف
صمیمی،85:1۳68(؛( براساسگزارشها،گفتگوهاونقدهایمورد(

)مطالعه
1

امامی،57:1۳۹5(؛)آلاحمد،1۳47،(
417(؛)کاوه]درنشریةتماشا[،1۳5۲ب:

81(؛

طبقاتمرفهوثروتمند؛نخبگانغربگرا؛طبقة
سرمایهدارانتازهبهدورانرسیده

۲

وزل]درنشریةتماشا[،16:1۳54(؛( خریدارانوگردآورندگان)کلكسیونر(تابلوهای
نقاشی؛هنرمندان

۳

الخاص،۳7:1۳85(؛( تعدادمحدودیهنردوستوعالقمندانبه
گردآوریتابلوهاینقاشی

4

امامی،116،56:1۳۹5و117(؛)بینا(
]درنشریةتماشا[،1۹4:1۳51(؛)میرزائی
]درنشریةتماشا[،10۳:1۳5۲(؛)الخاص،

۹7:1۳85(؛)عرفان]درنشریةتماشا[،
۲6:1۳5۲(؛)وزل،16:1۳54(؛

کارمندان 5

گرگین]درنشریةتماشا[،1۳51الف:(
8۳(؛)مقدم،8۳:1۳51(؛)الخاص،1۳85:

۹7(؛

هنرجویانودانشجویانرشتههایطراحی،نقاشی
ومعماری؛دانشجویانهنرهایزیبا؛هنرجویان

هنرستانها؛دانشجویانبهطوراعمواخصشامل
دانشجویاندانشگاهتهران؛جوانانازجملهجوانان

تحصیلکرده

6

امامی،10۹،۲۳6:1۳۹5و۳6۲(؛)آل(
احمد،417،1۳47(؛)الخاص،۳7:1۳85(؛

خویشان؛دوستان 7

الخاص،۹7:1۳85(؛)حاتم]در(
نشریةتماشا[،1۳5۳ب:18(؛

روشنفكران 8

بینا]درنشریةتماشا[،57:1۳4۹(؛(
)بینا]نشریةتماشا[،4۲:1۳50(؛

منتقدهنر؛نویسندگانمطبوعات ۹

بینا]گفتگوباسیماکوباندرنشریة(
)تماشا[،7۲:1۳5۲

طبقهایخاص،مجامعخاص 10

امامی،۲۳5،108:1۳۹5و45۹(؛(
)میرزائی]درنشریةتماشا[،10۳:1۳5۲(؛

گروهکوچکآشنایانفرهنگغرب 11

امامی،۲۳5،108:1۳۹5و45۹(؛(
)میرزائی]درنشریةتماشا[،10۳:1۳5۲(؛

خارجیانمقیمتهران،عالقمندانخارجیآثار
نقاشینوگرایایرانی

1۲

جدول شمارۀ 1. مخاطبان آثار نقاشی نوگرا و نمایشگاه های نقاشی بنابر گزارش ها، مصاحبه ها و نقدها ]مآخذ به طور کامل در فهرست منابع آمده اند[
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بزرگ، صنایع صاحبان اداری، و متخصص نخبگان و
یا دولتی بورژوازی صادرکنندگان، و واردکنندگان
نخبگاناداریحرفهایجدید،زمینداران،خانوادههای
همان یا قدیمی صنایع صاحبان قدیمی و سرشناس
تاجرانبازار،ردههایباالیدولتیوافسرانارتشکهبه
نوعیباخاندانسلطنتیدرارتباطبودند.اینگروههاکه
جزونخبگانوطبقةمسلطاجتماعیمحسوبمیشدند
ازتواناییمالی،فرصتکافی،امكانآموزشوتحصیل
هنر آثار جمله از غرب فرهنگ با آشنایی و غرب در
مدرنبرخورداربودهاند.بنابربرخیگزارشهاینشریة
هفتگیتماشا،شخصفرحپهلوی،ازجملةمجموعهداران
بودهاست.کاوهدرگزارشیپیراموننمایشگاهیازتاریخ
کتابخانة در 1۳5۲ه.ش، سال در که جهان نقاشی
برای که میگوید شد برگزار تهران، دانشگاه مرکزی
برگزاریایننمایشگاه»تعداد150نمونةچاپیهمراه
صدوپنجاهنمونةچاپیدیگرازطرفدفترمخصوصعلیا
حضرتشهبانوخریداریشد«)کاوه،1۳5۲الف:17(.
همچنیندرگزارشیدربارةگشایشموزهومرکزهنری
از کوچک تاالر دو »در است: آمده کرمان فرهنگی و
نمایشگاهدائمیتعدادیازآثارنقاشیومجسمهسازی
سه ]...[ است شده گردآوری ]...[ خارجی هنرمندان

چهارماینآثارازجانبدفترعلیاحضرتشهبانوویک
چهارمبقیهازجانبخانمصنعتیزادهبهموزهومرکز
فرهنگیکرماناهداشدهاست«)بینا،5:۲5۳7(.خانم
سیحونمدیرگالریسیحون،درگفتگوییبهخریدهای
بیحسابوکتابسازمانهااشارهکردهوهمینامررا
عاملیبرایباالرفتننامعقولقیمتآثارنقاشیمیداند
)بینا،57:۲5۳6(.بهاینترتیببهنظرمیرسدافرادو
سازمانهایوابستهبهدربارجزوخریدارانآثارهنریو
بنابراینتماشاگرانومخاطباناینآثاربودهاند.داریوش
که هنردوست ملكهای »وجود میگوید: کیارس
تحصیلکردةمدرسةهنریپاریسبود،کافیبودزنان
حسودخانوادةپهلویرابهجنبوجوشدرآورد.اغلب
رضاخان دختران را سالها این گالریهای در نمایش
و مهندسین بازگشت میکردند. افتتاح ]رضاشاه[
معمارانجوانازغربکهازخانوادةدیبا]خانوادةفرح
پهلوی[،عضدیوآتابایبودند؛تهرانرابهپایتختهای
.)1۲ 1۳8۹ب: )کیارس، کرد« شبیه جهان هنری
نیازی گالری دربارة جستاری در همچنین کیارس
مینویسد:درسال1۳56ه.ش.»اردیبهشت-ازچهارمتا
چهاردهم-نقاشیشیالصالح)کهمجموعهایازسیو
و پسران خوشتیپترین شد. نمایش بود( تابلو پنج

تصویر شمارۀ 1. صورت بندی اجتماعی ایران در حوالی سال 1977م./ 1356ه.ش. )فوران، 1377: 505(
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دورانپهلویدوم وجهتولید

طبقه
وجهتولیداجتماعی

سرمایهداری
وجهتولید
خردهکاالیی

وجهتولیددهقانی
سهمبری

وجهتولید
شبانكارگی،
بادیهنشینی

)و سرمایهدار طبقة
و محلی دولتی، اجزاء،

خارجیش(

سرمایهدار، زمینداران
شاه،متولیانموقوفهها

رؤساوصاحبانایالت نخبگانوطبقاتحاکم

شامل: روشنفكران
دانشجویان، معلمان،
نویسندگان،هنرمندانو
مشاغل صاحبان برخی
ردةباالکهطبقةمتوسط
نامیده تحصیلکرده

میشوند.
و دولت مستخدمان
شایدهمارتش،تعدادی
ازکارکنانصنعتحمل
ونقل،خدماتوبرقو
بانکها، شاغلین تلفن،
ادارههاوسایرسازمانها.

از بخشی که بازرگانان
خردهکاالیی تولید وجه

بهحسابمیآیند؛

و روستا بازرگانان
دهقانانمیانحال

و بینابینی طبقات
تحت بینابینی طبقات

سلطه

کارگرانصنعتیو
کارگرانبخشخدمات.

و مغازه شاگردهای
طبقهبندی کارگران

نشده.
شهری، صنعتگران
دستی صنایع کارگران

روستایی.
1/1میلیونکارگرفعال
و کوچک صنایع در
کارهایغیرکشاورزی.

و پا خرده دهقانان
پیشهورانروستا

شبانكاره طبقاتتحتسلطه

پادووبساطداران/نزولخواران/دکاندارانروستاییوطوافانودورهگردهایدستفروش/عشایربدون
حشمکهبهزوراسكانیافتهاند.

مادونطبقات

جدول شمارۀ 2. خالصه ای از صورت بندی اجتماعی ایران از سال 1320 تا 1356ه.ش. براساس دیدگاه فوران )فوران، 1377: 505- 472(
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دخترانتهرانشبافتتاحیهراقرقکردند.شانزدهکار
تا بویعطرمیهمانان بهفروشرفت. اولیه درساعت
خیاباناصلیعباسآبادرفت«)کیارس،1۳8۹ج:1۳(؛
میهماناننخستیناکسپویایرانیدرتهران،کهتوسط
گالرینیازیوباهمكاریسازمانرادیووتلویزیونو
از:ملكه، شهرداریپایتختشكلگرفتعبارتبودند

وزیرفرهنگ،شهردارورؤسایمملكتی)همانجا(.
افراد همة نماید تأیید که منابعی حال عین در
وابستهبهطبقةنخبگانومسلطازشناختکافیازآثار
نقاشینوگرابرخورداربودهانددردستنیست؛ازیک
سومواردیوجودداردکهمیتوانددرتواناییایشاندر
نماید.منصورهحسینیدر ایجاد آثارتردید این درک
خاللگفتگوییاشارهمیکندکه:»تازهممكناستتابلو
.)45 )گرگین،1۳50: شود« مد جمعی میان خریدن
آدمهایی به نمایشگاه در »شما میگوید: گرگین
میدهند، نشان دانا دقیقاًس را خود که برمیخورید

یعنیطوریوانمودمیکنندکهگوییبههمةرموزهنر
همین از اگر ولی دارند، احاطه نمایشگاه ذهنی
تماشاگرانکهتظاهربهفهمیدنمیکنندسؤالکنید
شماچهدرکیازایننقاشییاآنمجسمهداریدکمی
و است حسی هنر میگوید: بعد و میکند درنگ
را اگرحرفزدن یا و بیانکنم را نمیتوانماحساسم
خوببداند،کلماتیرابههممیبافدکههیچربطیبه
آنکهدرپیشرویماستندارد«)گرگین،1۳51ب:
نمایشگاه پیرامون جستاری در میرزائی فیروزه .)۹۹
گیتیناورانمیگوید:»درموردبینندههابایدبگویم:به
نظرمنرفتنبهیکنمایشگاهاینروزهاآنقدرکهمد
هستعالقهنیست،وخیلیازاینبازدیدهارامیتوان
باحالتمتظاهرانهاشدرایننمایشگاههادید]...[درصد
کمتریراافرادصادقوعالقمندبههنرتشكیلمیدهند
تحرک و است تعمق قابل نظراتشان و میپرسند که
)میرزائی، میآورند« بوجود هنرمند یک در را واقعی

طبقاتاجتماعیعمدهدرآستانةانقالب ردیف
و )اشرف رشد« به رو جدید بورژواهای و دولت کارمندان و غربگرا متخصصان شامل مسلط »اقشار
صاحبان مشاور، مهندسان پیمانكاران، جدید، تجار و صنعتی سرمایهگذاران .)76 :1۳86 بنوعزیزی،
سرمایههایمالیوبانكدارانونخبگانمتخصصواداری)همانجا(؛صاحبانصنایعبزرگ،واردکنندگانو
اداریحرفهایجدید؛سطحتحصیالتنخبگان یانخبگان صادرکنندگان)همان:80(.بورژوازیدولتی
انجامشدهدردهة1۳40ودهة1۳50ه.ش.نسبتاباالبود)همان: سیاسیجدیدبراساسبررسیهای

.)7۹-80

1

»اقشارمتوسطومتوسطپایینشهریکهبهصورتکارمنددربخشدولتیوخصوصیمشغولبهکار
بودند«)همان:76(.طبقةمتوسطغیرسرمایهدار»کهشاملصاحبانحرفههایآزاد،کارمنداندولتی،
اینطبقه، اداریوتكنسینهایبخشخصوصیوروشنفكرانبودند.اعضای پرسنلنظامی،کارمندان

کنشگراناصلیدرایجادونوسازیحكومتدردورانپهلویبودند«)همان:86(.
روشنفكرانشاملنویسندگان،شاعران،معلمان،حقوقدانان،پزشكان،مهندسانودانشجویانبودند)همان:

.)8۹

۲

»طبقاتمتوسطومتوسطپایینسنتیکهشاملاکثریتعلما،تاجرانخرد،کسبهوپیشهورانوشاگردان
آنهابود«)همان:76(.

۳

»طبقةکارگربسیارناهمگون،ازجملهکارگرانماهر،نیمهماهرصنعتی،کارگرانساده،کارگرانفصلی.
افراددیگریدرمشاغلحاشیهای«)همان:76(.

4

»طبقاتمرتبطبازمینشامل:زمیندارانخرد،دهقانانوبرزگرانخوشنشینترکیب)همان:76(. 5

جدول شمارۀ 3. طبقات اجتماعی عمده در آستانة انقالب براساس دیدگاه احمد اشرف و بنوعزیزی )احمد اشرف و بنوعزیزی، 1386: 76، 80-79، 80، 86 و 89(
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سال نقاشیهای ارزیابی در حاتم .)10۳ :1۳5۲
او گلوی امروز ]تماشاگر[ ]...[« میگوید: 1۳5۲ه.ش.
]هنرمندنقاش[رافشارمیدهدومیپرسدمگرچقدر
برایاینتابلووقتگذاشتهایکهاینقدرگراناستو
سعیمیکنداوراراضیکندکهازفالنتابلویش،یكی
دیگربارنگبنفشکهبهپردههایاطاقاوبیاید،بكشد
واینقدرهمگرانحسابنكند«)حاتم،15۲:1۳5۲(.
ازسویدیگراینسخندریابیگیدرگفتگوباحاتمکه:
»این]هنر[زمینهاینیستکهبخشهایخصوصیو
آدمهایسرمایهدارمایلبهسرمایهگذاریدرآنباشند.
میبینیمکهتعدادگالریهامثاًلچقدرازتعدادبوتیکها
مایة )حاتم،1۳5۳ب:1۹( است« کمتر رستورانها و
نوگرا نقاشی آثار احتمالی مخاطبان این دربارة تردید
یعنیاقشارسرمایهدارونخبگانمسلطمیگردد.یكیاز
نكاتقابلتوجه،نظرشخصمحمدرضاشاهدربارةکار
هنرمندانمدرناستکهدرقالبکنایهایبرایاشاره
بهاوضاعازنظراوآشفتةایراندربرههایزمانیآمده
مینویسد: بزرگ تمدن سوی به کتاب در وی است؛
دوران آن سالهای آخرین در ایران وضع »دورنمای
واقعی تصویر شاهنشاهی[، ۲47۹ اسفند از ]پیش
هنر نقاشان حتی شاید که است وحشتناکی کابوس
هستند آشفتگیها تجسم متخصص که نیز مدرن
آنچنانکهبایدقادربهارائةآننباشند«)پهلوی،بیتا:

.)7۳
طبقة شامل: )جدید( شهری متوسط طبقة ب(
متوسطغیرسرمایهدار،صاحبانحرفههایآزاد،پرسنل
نظامی،تكنسینهایبخشخصوصی،کارمنداندولتی،
مستخدماندولتوشایدهمارتش،تعدادیازکارکنان
شاغلین تلفن، و برق و خدمات نقل، و حمل صنعت
بانکها،ادارههاوسایرسازمانهاهمچنینروشنفكران
حقوقدانان، معلمان، شاعران، نویسندگان، یعنی:
پزشكان،مهندسانودانشجویان،هنرمندان،ناشرانو
که باال ردة مشاغل صاحبان برخی کارمندان، بعضی
دیگر از میشوند، نامیده تحصیلکرده متوسط طبقة
این بودهاند؛ نوگرا نقاشی آثار مصرفکنندة گروههای
نظربراساسمنابعموجودبهطورقطعدربارة:دانشجویان،
مطبوعات، نویسندگان و هنر منتقدان روشنفكران،

دانشجویانرشتههایطراحی، و کارمندان،هنرجویان
نقاشیومعماری،دانشجویانهنرهایزیبا،هنرجویان
هنرستانها،دانشجویاندانشگاهتهرانصادقاست.این
اقشار و نخبگان گروه مانند مصرفکنندگان، از گروه
مسلط،ازتواناییمالیکافیبرایخریدآثارنقاشینوگرا
برخوردارنیستند؛الخاصبهاینكهزوجهایجوانکارمند
اشاره ندارند را زندهرودی آثار اصل خرید استطاعت
این حال عین در .)۳7 :1۳85 )الخاص، است کرده
گروههابهدلیلبرخورداریازتحصیالتدانشگاهیدر
داخلیاخارجازکشوروامكانآشناییکاملیاحدودی
بافرهنگغربچهدربسترخانوادهوچهخارجازآن،
بخشیازاوقاتفراغتخودرابهدیدارازنمایشگاههای
نقاشینوگرااختصاصدادهاند.ازطبقةمتوسطسنتی
مانند:بازاریان،معممین،تجار،کسبهوپیشهورانفعال
دربازار،هرچندخاستگاهبرخیهنرمنداننقاشنوگرا
عنوان به کمتر کارگر طبقة و میشود، محسوب

مصرفکنندةایندستازآثارنقاشینامبردهاند.
طبقات مواجهة نحوة از تصویری زهری ایرج
اجتماعیباتئاتردرایرانارائهمیدهد؛طبقنظروی:
»کارگرانوکشاورزانوکسبهوازآنطرفروشنفكران
تئاتر به هیچوقت برجسته مدیران و اشراف برگزیده،
برای کارگران ترجیح )زهری،14:۲5۳6(. نمیروند«
زیاد میزان دلیل به فراغتشان، اوقات کردن سپری
ساعاتکاریشان،بودندرکنارخانواده،رفتنبهسینما
یاتئاترواریته،برنامههایرقصوآواز،یاتماشایعملیات
است بكس و فوتبال مسابقات دیدن محیرالعقول،
)همانجا(؛کشاورزانامابهمراسمونمایشهایآیینی
گرایشبیشتریدارند)همان:15-14(.کسبهنیزبه
دیدنتئاتررغبتینشاننمیدهندچراکهبهقولزهری
تصاویریکههرروزباآنمواجهمیشوندخودهمچون
را اپرا اشراف، .)15 )همان: است صحنه روی نمایش
ترجیحمیدهندوروشنفكرانبرگزیدهنیزمشتریدائم
جشنوارههایجهانیوتئاترهایخاصوبهدنبالهنری
بازبانجهانیهستند)همانجا(.ویدرنهایتمیگوید،
روشنفكران از: عبارتند تئاتر قرص پا و پر مشتریان
شاملکارمندان،دانشآموزان،دانشجویانوگروهیاز
استادانوهنرمندان)همانجا(.ایننوشته،حداقلنشان
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میدهدکهکارگرانشهریاوقاتفراغتخودراچگونه
میتوان متن این براساس همچنین میکنند؛ سپری
شباهتیمیانمخاطبانبالقوةآثارنقاشینوگرا،یعنی
با شهری متوسط طبقة و نخبگان، و مسلط طبقة

مخاطبانتئاترمشاهدهکرد.
اقشار تفریح زمینة در مطالعهای حال عین در
گوناگونمردمدردورانپهلویمیتواندبرخینگاههای
کلیشهایرابهمخاطبانآثارنقاشینوگراتغییردهد.
میانسالهای زمانی سلطانزادهمیگوید:»درمقطع
1۳4۲تا1۳56ه.ش.تفریحاتروشنفكرانمتنوعتراز
نمایشگاههای و کنسرتها تعداد بود. قبل دهههای
نقاشیبرگزارشدهبهمراتببیشازدهةسیبود.در
بر عالوه نگین، روشنفكری مجلة گوناگون شمارههای
اعالماجرایتئاترهابهکنسرتهاونمایشگاههاینقاشی
برپاشدههماشارهمیشد«)سلطانزاده،15۹:1۳۹7(.
»روشنفكرانمنتقدحكومتتصورمیکرد]ند[کهتئاتر

امكانایجادتحولفكریدراقشاریازجامعهرادارد«
از نمیتوانستند احتماالً که کارکردی .)161 )همان:
از آلاحمد، جالل باشند. داشته انتظار نوگرا نقاشی
»این« ]...[« میگوید: منتقد روشنفكران جملة
حكومتهاهنررازینتدیوارمیخواهندو»کالم«را
وسیلةتحمیقخالیق،یاارابةتبلیغات.وازصاحبقلم
یاهنرمندبهدوربادکهبردهایباشددرچنینبازاری«
)آلاحمد،1۹61:1۳7۳(.متندیگریکهمیتوانددر
نتیجهگیریزودهنگامدرزمینةتعلقطبقاتیمخاطبان
با است مقالهای نماید، ایجاد تردید نوگرا نقاشی آثار
چگونه را خود فراغت اوقات دانشجو »جوانان عنوان
میگذرانند«؛اینمقالهدراصلگزارشیاستازنتایج
جوان صد با همتی مسعود و اباذری یوسف گفتگوی
دانشجودرزمینةنحوةگذراندناوقاتفراغتشان.در

ادامهمتنگزارشدرقالبیکجدولمیآید:
پایاننامةکارشناسی بررسیچندین با سلطانزاده

مكان و شغلی یا خانوادگی شرایط بارز، ویژگیهای
زندگی

نحوةگذراندناوقاتفراغت)میزاناز100درصد( ردیف

دارایآزادیکامل،رفاهکاملمادیوفاقدهدفمعین
برایآینده)اباذریوهمتی،4-5:1۳4۹(

بیشتراوقاتفراغتخودرادرتریاها،مجالس 10درصد
رقصوخانهدوستانمیگذرانند.

1

دارایآزادیمحدودومشروطخانوادگی)همان:5( 45درصدبرایاوقاتفراغتخودبرنامةخاصیندارند؛
گاهیبهسینمایاتریاوزمانیبهخانةدوستانمیروند
همچنینبخشیازوقتخودرابهبازیبیلیارددرباشگاه

اختصاصمیدهند؛کتابنیزمیخوانند

۲

غالباًاهلشهرستان،دارایعقایدتندوحادنسبتبه
اکثر و ادبی گوناگون مكتبهای با آشنا جامعه؛
هنری فیلمهای به عالقمند شاعران؛ و  نویسندگان

)همان:6(.

۲0درصداوقاتخودرابارفتنبهسینما،خواندنکتاب
میگذرانند.

۳

اینافرادعالوهبرتحصیل،کارنیزمیکنندکهتفریحرا
بیمعنامیکند)همان:7(.

یا میمانند خانه در بیكاری زمانهای در 15درصد
حداکثربهسینمامیروند.

4

نامنظم، افكار دارای و حاد و تند کتابهای خوانندة
بدبینبهجامعه؛دارایعقدههایفراوانوکمبودهاکه
بهدلجوئیونوعیسرگرمیمداواشوند باتوسل باید

)همانجا(.

تفریح نوعی را درس و دانشكده به رفتن 10درصد
دانستهوکتابمیخوانند.

5

جدول شمارۀ 4. تفریحات 100 تن از دانشجویان در گزارشی با عنوان »جوانان دانشجو اوقات فراغت خود را چگونه می گذرانند« )اباذری و همتی، 1349: 4-7(
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میگوید:»نظرسنجیهایصورتگرفتهدرموردگذران
زن آموزگاران و کارگران دانشجویان، فراغت اوقات
فیلمهای تماشای که میدهند نشان هم تهرانی
سینمایی،عالقمندانبسیارزیادیداشتهاست.مطابق
اینپژوهشها۹۳%دانشجویان،۹۳%کارگرانو64
)سلطانزاده، میرفتند« سینما به زن آموزگاران %
»سینماها سلطانزاده بهقول واقع در .)1۳۲ :1۳۹7
در موجود تفریحگاههای پرمخاطبترین و مهمترین
شهرتهرانبودند«)همان:1۳1(.بامطالعةتاریختفریح
درشهرتهراندردورةپهلویمیتوانگفت،مخاطبان
آثارنقاشیالزاماهمةروشنفكران،وهمةدانشجویانبه

ویژهدانشجویانتهرانینبودهاند.

نسی ه جیری
اقبالبهآثارنقاشینوگرا،نیازبهدانشیدرزمینة
تاریخهنرمدرنغربداشت،کهتنهابرخیازگروههای
اجتماعیبهدلیلداشتنتحصیالتدانشگاهی،حضورو
منابع به دسترسی و خارجی کشورهای در تحصیل
فرهنگیالزمازآنبرخورداربودند.ظهوروتداومجریان
نقاشینوگرااگرچهدرامتدادسیاستنوسازیوتحوالت
فرهنگیوهنریایرانقابلدرکبودامامجموعةاین
تحوالتدرزمینةبسترفرهنگیوهنریایرانبرایهمة
نبود؛درعینحال وهضم قابلدرک طبقاتشهری
تالشهنرمندانودولتنیزجهتکاهشفاصلةمیان
مردمبهطورکلیواینآثارهنریچندانباموفقیت
توأمنبود.بنابرشواهدواطالعاتموجودومقایسةمیان
ایناطالعاتبهدستآمدهازمتونگوناگوندرنشریات
وبرخیکتببانتایجمطالعاتفوران،اشرفوبنوعزیزی
دربارةطبقاتاجتماعیدرایرانبهنظرمیرسدغالب
مخاطبانآثارنقاشینوگرا،جزوطبقةمتوسطشهری،
و دانشجویان روشنفكران، بهویژه بینابین، گروههای
مانند اجتماعی، نخبگان و مسلط طبقة و هنرمندان،
کارمندان و سرمایهداران ایشان، وابستگان و درباریان
ردهباالیدولتیبودهاند.اینپژوهشاگرچهمبیناین
نقاشی آثار به بیشتری اقبال اقشاری که است نتیجه
آموزش و دانشگاهی تحصیالت از که داشتهاند نوگرا
علمییافرهنگیوهنریبیشتریدرداخلیاخارجاز

کشوربرخورداربودهاندامانمیتواندتبییننمایدکهاین
اقبالدرمیانطبقاتمتوسطشهریوحتینخبگان
سیاسیهمچونوابستگاندربار،براساسبهرهمندیاز
ذوقوقریحةناشیازخاستگاهطبقاتیایشانبودهیا
صرفاًتبعیتودنبالهرویازگرایشاتفرهنگیوهنری
یا هنرمندان مانند اجتماعی و فرهنگی نخبگان
میدهد نشان پژوهش این همچنین روشنفكران.
دانشجویانکهجزوطبقاتمتوسطشهریوحتیذیل
خاستگاه بنابر میگیرند قرار روشنفكران کلی عنوان
گاه و داشته متفاوتی سالیق  جغرافیایی و اجتماعی
حتیاقبالیبهآثارنقاشینوگرانشانندادهاند.اینموارد
نشانمیدهدکهمطالعةمخاطباننقاشینوگرایایرانی
ازمنظرجامعهشناسیومفهومطبقههمراهبامطالعه
زندگی با آمیخته و مؤثر فرهنگی عناصر و مؤلفهها
ایرانیانتصویرکاملتریازمخاطبانآثارنقاشینوگرای

ایرانیترسیممینماید.

پی نوشت
1.»نامانجمنیکهتوسطچندتنازهنرمندانوشاعراننوپرداز
و غریب ح. شیبانی، ضیاءپور، جلیل رهبری به و ایرانی
)پاکباز، )1۳۲8/1۹4۹ه.(« گرفت شكل شیروانی حسن

.)۲05:1۳87
۲.ویكتوریادی.الكساندر»الماسفرهنگی«وندیگریزوولدرا
بهعنوانابزاریسادهجهتنمایشروابطمیانوجوهمؤثر
دررابطةجامعهوهنرها،بااستفادهازتئوریدنیایهنر
وجه افزودن با و داده، بسط و گسترش بكر، هوارد
توزیعکننده،بهتولیدکنندهومصرفکنندهدرارتباطباهم،
جامعهوهنرهاالماسفرهنگیراتوسعهمیدهد)الكساندر،

.)11۳-115:1۳۹6
Wendy Griswold.۳)1۹46م.(،جامعهشناسآمریكایی.

4. Publicus 
5.Secular
فیلسوف، 1818م.(، -188۳( Karl Heinrich Marx .6
و سیاسی نظریهپرداز جامعهشناس، اقتصاددان،مورخ،

روزنامهنگاروانقالبیسوسیالیست.
7. Rentier 
8.جلیلضیاءپور)1۳78-1۲۹۹ه.ش.(،نقاش،استاددانشگاه

ونویسنده-منتقدهنرایرانی.
۹.علیاسفندیاریمعروفبهنیمایوشیج)1۳۳8-1۲76ه.ش.(،

شاعرمعاصرونوگرایایرانی.
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به معروف 1۲54ه.ش.(، -1۳۲1( فروغی محمدعلی .10
ذکاءالملک،روشنفكروسیاستمدارایرانی.

و ادیب و شاعر 1۲65ه.ش.(، -1۳۳0( بهار محمدتقی .11
نویسندهوسیاستمدارایرانی.

جامعهشناس، 1۹۳0م.(، -۲00۲( Pierre Bourdieu  .1۲
مردمشناسوفیلسوففرانسوی.بهنظرویاقبالبهآثار
اجتماعی و اقتصادی بنابرشرایط آنها گزینش و هنری
کنشگران،پیوندینزدیکباموقعیتهایمختلفممكن
درفضایاجتماعیدارد،وسرانجامبهعادتوارههاییگره
میخوردکهویژگیطبقاتوزیرگروههایطبقاتیمختلف

است)بوردیو،۲۹:1۳۹5(.
1۳.آیدینآغداشلو)1۳1۹ه.ش.(،نقاش،گرافیست،نویسنده،

منتقدهنرایرانی.
و منتقد نقاش، 1۳0۹ه.ش.(، -1۳8۹( الخاص هانیبال .14

مدرسهنرایرانی.
15.ایراندرودی)1۳15ه.ش.(،نقاش،کارگردانومنتقدهنر

ایرانی.
گرافیست و نقاش )1۳۲4ه.ش.(، شیشهگران کوروش .16

ایرانی.
17.حسینزندهرودی)1۳16ه.ش.(،نقاشایرانی.

18.طلیعهکامران)1۳۹5-1۳0۹ه.ش.(،نوازنده،نقاشوشاعر
ایرانی.

کسابنامه
آبراهامیان،یرواند.)1۳8۹(.ایرانبیندوانقالب.ترجمةاحمد

گلمحمدیومحمدابراهیمفتاحیولیالیی،تهران:نی.
آلاحمد،جالل.)1۳7۳(.ادبوهنرامروزایران.ج4.باپژوهش

وویرایشمصطفیزمانینیا.تهران:میتراوهمكالسی.
روشنفكران. خیانت و خدمت در .)1۳47( جالل. آلاحمد،

تهران:رواق.
رابطههای نقاش زندهرودی: »حسین .)1۳5۲( م. آتشی،

استتیک«،تماشا.سالسوم)146(،76-77.
دانشجو »جوانان .)1۳4۹( همتی. مسعود و یوسف، اباذری،
اوقاتفراغتخودراچگونهمیگذرانند«،مكتبمام.زمستان

.4-8،)1۳(
اجتماعی، طبقات .)1۳86( بنوعزیزی. علی و احمد اشرف،
دولتوانقالبدرایران.ترجمةسهیالترابیفارسانی،تهران:

نیلوفر.
آفتاب:مجموعةمقاالت. با الخاص،هانیبال.)1۳85(.بیپرده

ج۲.تهران:مجال.
الكساندر،ویكتوریادی.)1۳۹6(.جامعهشناسیهنرهاشرحیبر

اشكالزیباومردمپسندهنر.ترجمةاعظمراودراد،تهران:
انتشارات و متن هنری آثار نشر و ترجمه تألیف، مؤسسة

جامعهشناسان.
امامی،کریم.)1۳۹5(.گال..گال..گالری.تهران:نیلوفر.

ذوقی. قضاوتهای اجتماعی نقد تمایز: .)1۳۹5( پیر. بوردیو،
ترجمةحسنچاوشیان،تهران:ثالث.

پاکباز،روئین.)1۳8۹(.دائرهالمعارفهنرنقاشی،پیكرسازی،
گرافیک.تهران:فرهنگمعاصر.

پاکباز،روئینوحسنموریزینژاد.)1۳۹5(.تاالرقندریزتجربه
ایدرعرصةاجتماعیهنر.تهران:حرفةهنرمند.

مقاالتوجستارها:
بینا.)1۳4۹(.»هنرهاوسالها«،تماشا.سالاول)1(،57-58.
بینا.)۲5۳7(.»رنگخاکورنگسبز:موزهومرکزهنریو

فرهنگیکرمان«،تماشا.سالهشتم)۳68(،7-4و76.
از نوعی غروب و نقاشی در چهرههایی )1۳51(.»طلوع بینا.
نقاشی:نگاهیبهنقاشیهایسال1۳51وگزارشیدربارة

نقاشان«،تماشا.سالاول)10۳(،1۹۲-1۹4
دربارة سخنی کهنگیها؟: کردن »مومیائی .)1۳5۲( بینا.
سال تماشا. تجسمی«، هنرهای ملی کمیتة نمایشگاههای

سوم)15۲(،7۲.
بینا.)1۳50(.»نقاشی،تئاتر،سینما،ادبیات:صادقتبریزی«،

تماشا.سالاول)۲(،4۲.
پهلوی،محمدرضا.)بیتا(.بهسویتمدنبزرگ.تهران:کتابخانة

پهلوی.
بهزاد با گفتگو در کامران »طلیعه )1۳5۳الف(. بهزاد. حاتم،

حاتم«،تماشا.سالچهارم)161(،68-6۹.
گالریها: دربارة نقاشی، »دربارة )1۳5۳ب(. بهزاد. حاتم،
گفتگوییبادریابیگیمدیرگالریمس«،تماشا.سالچهارم

.18-1۹،)178(
تماشا. رویمانسیاه«، بهزاد.)1۳5۲(.»دستمانخالی حاتم،

سالسوم)15۳(،15۲-15۳.
زهری،ایرج.)۲5۳6(.»تئاترایرانوتماشاگرش«،تماشا.سال

هفتم)۳10(،14-15.
دلزنده،سیامک.)1۳۹5(.تحوالتتصویریهنرایران:بررسی

انتقادی.تهران:چاپونشرنظر.
در تهران: شهر در تفریح تاریخ .)1۳۹7( حامد. سلطانزاده،

دورانقاجاروپهلوی.تهران:نگارستاناندیشه.
شباویز،فلوراوعلیاصغرمحتاج.)۲5۳6(.»هنرهایتجسمی«:
سال تماشا، تهران«، در نگارخانه 11 مسئوالن با گفتگو

هشتم)۳56(،56-66.
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صمیمی،مینو.)1۳68(.پشتپردههایتختطاووس.ترجمة
حسینابوترابیان،تهران:اطالعات.

و گالریها به نظری و »گذری .)1۳5۲( سعید. عرفان،
نمایشگاههایشهرما:چراتنهاشبشلوغنمایشگاهها،شب

افتتاحآنهاست«،تماشا.سالسوم)14۹(،۲6تا۲7.
فوران،جان.)1۳77(.مقاومتشكننده:تاریختحوالتاجتماعی
ایرانازسال1500میالدیطابقبا87۹شمسیتاانقالب.

ترجمةاحمدتدین،تهران:خدماتفرهنگیرسا.
قلیپور،علی.)1۳۹7(.پرورشذوقعامهدرعصرپهلویتربیت
زیباشناختیملتدرسیاستگذاریفرهنگیدولت.تهران:
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