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مقدمه
جایگاهاجتماعیهنرمنددردرازایتاریخدستخوش
سبب به عمدتاً امر این است؛ بوده بنیادین تغییرات
ازیکسوو تفاوتدرمفهومهنرورابطةهنروخرد
است. بوده دیگر سوی از مختلف ادوار در هنر تعهد
تعهد که میدهد نشان تحوالت این روند به نگاهی
هنریورابطةمیانخلقهنریوایدةشكلدهندةآن،
درتعیینجایگاهاجتماعیهنرمندتأثیراتیجدیوقابل
بدوی کنش از تحول سیر این است. داشته تأمل
هنرمندانهدرخلقنخستینکهخالقرادرمقامهنرمند
اولقرارمیداد،تاصنعتگریگمنامکهدرعصراستیالی
سنتی فرهنگهای سایر میان در یا و مسیحی تفكر
گمناموفاقداعتبارخاصاجتماعیبود،تغییرمیداد.
درعصرخرد،باتثبیتقدرتانتخابیهنرمندتوانست
نهایتاً، و گیرد فاصله درباری حامی قدرت میدان از
فرصتیافتتاباتجمیعایدهواجرابهمرحلةهنرمند
خالقوخودمختارگامنهد.تاپیشازاینوهنگامیکه
ایدةآثارازجانبنیروییخارجیکهعموماًدارایقدرتی
فراترازهنرمندمیباشد،وتوسطنظامحمایتگرهنر،
تعیینمیگردد؛هنرمندبهعنوانمجریآنایدهعمل
به اثرش رادر فردیتخویش آنكه بهجای و میكند.
منصةظهوررساند،اجراکنندهایدةدیگریاست.دراین
همین به و صرف است صنعتکاری هنرمند حالت،
و پیشهوران سایر مشابه منزلتی و جایگاه سبب

صنعتکارانجامعهدارد.
در هنرمند اجتماعی جایگاه ارتقای و تغییر روند
جامعةایرانروندیسریعوپرشتاببودهاست.بهطوری
کهطیچنددهههنرمندازصنعتگریگمناموبینشان،
بهمصاحبوهمنشینمخصوصپادشاهبدلمیگردد.و
همانطورکهدرادامهخواهیمدیدبهموقعیتیخواهد
رسیدکهحتیشاهرادرزمرةاتباعوزیردستانخویش
میخواند.چنانچهاینموقعیتراباجایگاههنرمندغربی
عصررنسانسقیاسکنیم،درخواهیمیافتکهشرایط
پارهایجهات قاجاردر ایرانیدورة اجتماعیهنرمند
همانندهنرمندرنسانساست.هنرمندیکهبهتازگیبه
قدرت بر تكیه با و شده آگاه خویش منزلت و مقام
ایدهپردازیومهارتاجراییوپیوندآندو،جایگاهی

مقتدروقائمبهذاتبهدستآوردهاست.
تحقیقحاضربهضرورتشناختجایگاهاجتماعی
مقایسه یک در هنری تعهد با آن نسبت و هنرمند
اجمالیمیانوضعیتهنرمنداندراروپاوایراندوران
سواالتی به بتواند راه این تااز پرداخت خواهد متأخر
ایدةهنریواجرایآن،چه همچون:1(نسبتمیان
)۲ است؟ داشته هنرمند اجتماعی جایگاه بر تأثیری
تعهدهنریچهرابطهایباتعریفموقعیتهنرمنددر

اجتماعدارد؟پاسخدهد.

روش تحقیق
تحقیقات نوع از نوشتار، این در تحقیق روش
دسته در هدف لحاظ به و است تحلیلی ـ توصیفی
تحلیل و تجزیه میگیرد. قرار توسعهای پژوهشهای
دادههابهروشاستقرائیصورتگرفتهوروشگردآوری

دادههامبتنیبراسنادمكتوبکتابخانهایبودهاست.

پیشینه تحقیق 
نوربرتلینتوندرمقالهایباعنوان»جایگاههنرمند
درجوامعغربی«)1۳79(بهدگرگونیمقامهنرمنددر
نویسنده است. پرداخته تاریخغرب، بستر اجتماع،در
نهایتاًبهایننكتهاشارهداردکهدراواخرقرنهجدهم
دنبال به هنرمندان رومانتیسیسم، پیدایش با میالدی
یافتنجایگاهیواالتردرجامعهبرآمدند؛مقامیمافوق
جامعهوجایگاهیهمپایهبانوابغ.لینتوندرانتهااذعان
باآن امروزههنرمندان بهتوحیرتیکه میداردکه
روبروهستندحاصلدگرگونیهاییاستکهدرساختار
اجتماعیوآرمانهایهنریدرطولتاریخپدیدآمده
است.ویكتوریاالكساندرنیزدرمقالهایباعنوان»جامعه
شناسیهنر:شكلگیریهنردرجامعه«)1۳۸۴(هنررا
بهعنوانموضوعیجامعهشناسانهویکعنصرکلیدیاز
منظرکنشگرانجامعهتلقیکردهونهایتاًاینامرراتا
بیستم قرن فكری نظریههای بستر در و معاصر هنر
مطالعهنمودهاست.نویسندهاستداللمیکندکههنر
عمیقاًبادیگرجنبههایعالماجتماعیپیوستهاستو
برای متقاباًلمعناوزیباییشناسیحیطههایمناسبی
تفحصجامعهشناسانهاند.فرزانهمحمدیخانقشالقیو
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امیرمازیاردرمقالهایباعنوان»تقابلتصویروکلمهدر
پاراگونلئوناردوداوینچی«)1۳9۵(بهاهمیتنقاشی
درقیاسباشعروبهتبعآنجایگاهنقاشدربرابرشاعر
اعتبار نهایتاً و پرداختهاند. داوینچی پاراگون دررساله
نقاشینسبتبهشعررابااستنادبهاقوالداوینچیباز
»علم مقالة در )1۳۸۴( ذکرگو امیرحسین مینمایند.
جامعهشناسیدربرابرحقیقتهنر«کهدرقالبمصاحبه
خود با مرتبط پدیدهای را هنر است، گردیده منتشر
با همبسته و تعاملی رابطهای دارای را آن و زندگی
تحت دیگری مقالة در میکند. قلمداد جامعه مسائل
شهرخدای در هنرمند جایگاه و هنر »نقش عنوان
روشن زاده، رازی علی قلم به ،)1۳9۵( آگوستین«
میشودکهآگوستینباکاربستمفهوم»شهر«درواقع
زندگیاجتماعیانسانراموضوعاندیشهخودقرارداده
استوبرهمیناساساوانسانهارابهدوبخشودو
با دیگری و محوریتخدا با یكی که متفاوت، جامعه
محوریتانساناست،طبقهبندیمیکند.درشهرخدا،
مضامین به او وفاداری میزان پایة بر هنرمند منزلت
دینیوخدمتبهآموزههایمسیحیمعینمیگردد.

روند مطالعه مذکور پژوهشهای از هیچكدام در
تاریخیتغییراتمنزلتهنرمندنسبتبهتعریفهنر
مطالعه همچنین و نبوده بحث موضوع کامل بهطور
جایگاهاجتماعیهنرمندایرانیبرپایةجایگاههنرنیز

تاکنونموردبحثقرارنگرفتهاست.

نیاهی به  اییاه ا )ماعی هنرمند در تاریخ
جایگاهاجتماعیهنرمنددربسترتاریخ،بهدالیلی
از همچونتفاوتدرمفهومهنر،تنوعادراکمردمان
مختلف هویتهای همچنین و هنری اثر کاربست
اجتماعیهنرمنددرهردوره،دستخوشدگرگونیهای
بسیارگردیدهاست.تلقیازجایگاههنرمنددرجوامع
باستانیوتمدنهایپیشاتاریخیبرمانامكشوفاست؛
احتماالًهنرمندپیشاتاریخجایگاهیمشابهوهمپایهبا
یککاهن،حكیمویاجادوگرداشتهاست.اینامررا
کنشهای و آفرینش افسانههای با مرتبط میتوان
دانست. قدیم فرهنگهای اکثر در خلقت ابتدایی
»چیستانمنشأجهانازدیربازبهصورتکنشخالق

هنرمندانهموردتبیینقرارگرفتهاست.قبایلتوتنی1
خدایان شاه ُوتان۲، که داشتند اعتقاد اروپا شمال
نخستین،انسانهاراباشمشیرازتنهیدرختصنوبر
رقص در کاینات هندو، سنتی باور در است. تراشیده
بسیاری در همچنین میگردد. نابود و آفریده شیوا
اساطیرسخنازسرشتهشدنانسانازِگلاست:چهدر
افسانههایچینیتوسطپدرآسمانیالئوـتیئنـیه۳،
چهدرافسانههایآفرینشیونانبهدستپرومتهوچه
درکتابمقدسبهتوسطیَُهَو.پسعجیبنیستکه
اهلهنردرهالهایازقدرتافسانهایقرارداشتهاندو
هنرمندانممتازازسایرین،بهمثابةآفرینندگانانگاشته
اعتبار امر این ۴)9۶ ،1۳۸۴ )الكساندر، میشدند.
اجتماعیهنرمندرادراندازهوقامتیککاهنباالبرده
و الهامات دارای و فرازمینی نیرویی صاحب را او و
تواناییهایغیبیبرمیشمرد.افزونبراین،هنرانسان
باستانعموماًهنریباقابلیتکاربردودارایماهیتی
رویكردی دیگر عبارتی به و است بهرهوری بر مبتنی
صناعیدارد.چنینموقعیتدوگانهایازهنروهنرمند،
یعنیازیکسوهنریآیینیوهنرمندیکاهنبانیرویی
فراانسانیوازسویدیگرهنریکاربردیوصنعتگری
ماهروهمشأنسایراصنافاجتماعی،ازهمانابتدای
تاریخ،دوموقعیتمتفاوترادرتعریفوماهیتهنرو
گذشت با که نمود ایجاد هنرمند اجتماعی جایگاه
هزارههاهمچنانمحلپرسشومبنایاختالفاست.
اماسرانجامباجداییوانفكاکدوقطبمهمتولیدهنر
یعنیمذهبوصنعت،درقرونوسطی،رفتهرفتهتولید
ووجه بهوجهصنعتیآنگردید بیشترمعطوف هنر
شهودی،خالقهوفراانسانیآنخارجازارادةهنرمندو
دراختیارحامیانهنرکهمشخصاًنظامهایقدرتمند
ترتیب بدین و گرفت. قرار بودند سیاسی و مذهبی
بدیهیبودکهجهتوماهیتهنرنیزبرپایةایدهو
سفارشهمانحامیانتعیینگردد.نوربرتلینتون۵در
بهگروهی بارهمعتقداست:»هنگامیكهکشیشان این
بخش دو نیز هنر در شدند، تبدیل نیرومند و ممتاز
ادراکواجراازیكدیگرتفكیکشدهوعملكردهنرمند
نظر در با نیاز مورد اشیای تهیه به محدود صنعتكار
گرفتنخصوصیاتوویژگیهایدقیقآنهابود.درمصر
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قرون اروپای در نیز حدی تا و باستان، یونان کهن،
وسطیاوضاعبدینترتیببود.«)لینتون،19،1۳79(
بهیادداریمکهافالطوننقاشانرادارایشأنیهمردیف
یاکشتیساز و آهنگر،کفاش باصنعتگرانیهمچون
در نقاش افالطون تعبیر به که آنجا از و میدانست
بازنموداشیاءدستساختانسانهمچونتخت،نمودی
دورترازحقیقتآنهارابهنمایشمیگذاشت،بنابراین
ساختةنقاشرابایددردرجهایپایینترازساختههای
استیالی عصر از گذر با داد.7 قرار صنعتگران سایر
مرتبت نظر از هنرمندان میانه، سدههای در فلسفه،
اجتماعیدرزمرةسایراصنافوپیشهورانقرارمیگیرند.
وعموماًاجتماعنسبتبهویژگیهایمنحصربهفردو
در دیگر سوی از نمیداد. نشان توجه ایشان خاص
و اصالت پایة بر اشخاص اعتبار که طبقاتی جوامع
عملی کارجسمانیعموماً تعریفمیگردید، اشرافیت
حقیرانهبهشمارمیآمدواشخاصیکهبهواسطةکنشی
نمیتوانستند میپرداختند، چیزی خلق به فیزیكی
در و باشند اجتماع در واالیی منزلت و شأن صاحب
تنها قرارگیرند.درچنیننظامی، برترجامعه طبقات
میکردند، هنر خلق  کالم عنصر واسطة به که شعرا
شأن داشتند. را اجتماعی اعتبار و مقام کسب امكان
از پس همچنان صنعتگر بهمثابة نقاش اجتماعی
رنسانس،کهعصرشكوفاییفردیتخواندهمیشد،نیز
ادامهداشت.لودویگُگلدشیدر۸دررسالهایکهدرباب
این کارگاههایهنری درآورد، نگارش به گیبرتی هنر
دوره،راچنینتوصیفمیکند:»درنخستینروزها،و
حتیدرنیمههایرنسانس،یکمشتریکهبهکارگاه
هنرمندواردمیشدممكنبودهمساختنیکدگمهرا
هم را، محرابنگاره یک نقاشی هم و دهد سفارش
ساختنیکگوشوارهوهمتراشیدنپیكرهیاسنگگور

مرمریرا«)وازاری،۲۳۳:1۳۸۴(.

رن انس و تغییر  اییاه ا )ماعی هنرمند
بافرارسیدنعصررنسانسوتعریفموقعیتجدید
شاخههای در و انسان فكری ابعاد تمامی در انسان،
مختلفیچونسیاست،مذهب،اقتصاد،جغرافیا،آموزش،
ظهور منصة به متفاوتی و جدید رویكردهای و... هنر

دوران در هنرمند، اجتماعی موقع در »تغییر درآمد.
رنسانسوبههنگامیتحققیافتکهمفهومهنرمنددر
مقامدانشپژوهیادانشمندمطرحشد.ازاینزمانبود
کهمحتوای»فلسفی«هنرهایبصریوخصلتعقالنی
درکزیباییاهمیتپیداکرد«)پاکباز،۶۵۸،1۳7۸(.
فرصت نابغه هنرمند که بود تازهای فضای چنین در
خویش برای تازهای جایگاه و شأن رفتهرفته تا یافت
بیابد.گرچهتحوالتاجتماعیبهسرعتفراگیرمیشد،
بااینوجود،ترفیعجایگاهاجتماعیهنرمندبهسرعت
وسهولترخننمود.حتیدراوجرنسانسنیزهمچنان
هنرهایتصویریبانگاهیغیراصیلنگریستهمیشدندو
عموماًدرزمرةهنرهایآزاد9طبقهبندینمیشدندوبه
تبعآن،هنرمنداننیزمنزلتدرخورنداشتند.درچنین
شرایطیپدروعموهایمیكآلنجلو10ازآنکهفرزندیاز
احساس آورده هنر به روی خانوادگیشان تبار
آن مردمان تعبیر به که سرافكندگیمیکردند.11چرا
زمان،نقاشیبهسببآنكهکیفیتوخصلتیمكانیكی
نسبتبهشعرداشت،مقبولعمومنبود.»بهعنواننمونه
Equicolaبراینباوربودکه:نقاشیوپیكرهسازیهر

قدرهمکهباارزشوستودنیجلوهکنندوازنظرمقام
شاعری از فرودستتر جایگاهی اجتماعی، کارکرد و
دارند،چراکهبیشتردستیوفیزیكیاندتاذهنی،واجرا
لئوناردو نادانند. و بیسواد مشتی نیز آن کنندگان
داوینچی1۲دردفاعازایندوهنرودرپاسخیاوههای
اکویوالمیگفت:اگربهایندوهنرتنهابهسببآنكهبا
دستاجرامیشوند»مكانیكی«لقبدادهشودبیگمان
مكانیكی کار مینویسند دست با که هم نویسندگان
17۵(.داوینچی انجاممیدهند«)وازاری،17۶:1۳۸۴ـ
دراثریباعنوانپاراگون1۳،نگاهظریفونقادانهخودرا
باشعروهمچنینجایگاه وقیاسآن نقاشی باب در
نقاشوشاعرشرحمیدهد.بهاعتباراو»نقاشیاصیلتر
ازشعرعملمیکندوپدیدههایطبیعتراباحقیقتی
بیشترازشعربهنمایشمیگذارد،]...[آثارطبیعتبه
مراتبسزاوارترازآثارکلماتاست،کلماتاثرانسانو
.)Farago, 1992:197(»طبیعتمیانانسانوخداست
دراینجاداوینچیشعروکالمراپدیدهایانسانیدانسته
پدیدهای است نقاشی موضوع که طبیعت حالیكه در
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استخدایی.درفصل1۲همینرساله،دربابکسانی
کهنقاشیرابهسخرهمیگیرندوآنراهنریحقیردر
رازاییدهطبیعت نقاشی باشعرتلقیمیکنند، قیاس
ادراک قابل چیِز هر که سبب آن به و میخواند
تمامآن نقاشی و زادهمیشود ازطبیعت )محسوس(
و طبیعت« »نوة را نقاشی میآفریند، باز را چیزها

 .)Farago, 1992: 195(خویشاوندخدا«برمیشمارد«
بدینسان،رفتهرفتهبااستیالیایناندیشهکهعمل
هنرمندعملیفراترازاجرایفیزیكیصرفاست،باوربه
هنرهای در ایده اصالت و هنری خلق بودن ذهنی
تجسمی،موردتوجهقرارگرفت.اینروندکهمتكیبر
در بود، رنسانس دوره انسانگرای باورهای و اندیشه
نهایتبهتعریفجدیدیازهنرهایتجسمیوبهتبع
گردید. منجر حوزه این هنرمندان موقعیت آن
بدینترتیبنقاشوپیكرهسازعصررنسانس،ازصنعتگر
گذشتهبههنرمندینابغهوخالقبدلگردیدومنزلت
با را بتوانآن تلویحاً تازهاییافتکهشاید اجتماعی
تاریخ،همانگونهکهشرحآن موقعیتهنرمندماقبل

گذشت،مقایسهنمود.
باظهوررنسانسوباتغییرمحوراندیشهازآسمان
و ارزشها تمامی یافتن تمرکز با مشخصاً و زمین به
ساختارهای در بنیادین تغییرات انسان، بر نیروها
فروپاشی سیاست حوزه در نمود. رخ نیز اجتماعی
قدرتهایعظیمامپراتوریودرقلمرومذهب،ضعفو
تالشیدرنهادپاپیوپیداییدولتهایملیوقدرتهای
قدرت کاهش باعث مرور به محلی؛ مستقل نسبتاً
نظامهایملوکالطوایفیوافزایشنفوذطبقةشهرنشین
اندکاندک خصوصی حامیان ترتیب، این به گردید.
جایگزیننهادهایقدرتمندگذشتهدرزمینهسفارشات
هنریگردیدند.ایدةهنرازانحصارنظامهایسیاسیو
مذهبیخارجشدودراختیارمجریانهنرقرارگرفت؛
وخالقة باستانی قدرت دیگرهنرمند، بار بدینترتیب
خودرابهدستآوردونظراجتماعیموقعیتیکنابغه
ازیک را او رابهدستآورد.موقعیتیکه ـدانشمند
صنعتگرعامبهیکشهروندخاصونخبةجامعهمبدل
مینمود.بهعبارتیدورانرنسانس)وپسازآن(دوران
هنرمند که دورهای بود. خالق تخیل شكلگیری

محوریتیافتهوهویتمییابدوبهیکمعنا،هنرازیک
شاید مییابد. ارتقا مغزی خالقیت یک به دستی کار
مهمترینمرجعبرایاثباتوتثبیتچنینایدهایاین
کالممیكلآنژخطاببهپاپباشدکهگفت:»آخرانسان
بامغزنقاشیمیکندنهبادست«)روالن،1۲9:1۳۸9(
برشمردن ضمن هنر اجتماعی تاریخ در هاوزر آرنولد
به و زده رقم هنر تاریخ در را رویداد این که عواملی
این »همة میآورد: انجامید، هنرمند اجتماعی مكانت
چیزهانشانمیدهدکهتوجهازآثارهنریبهشخصیت
هنرمندمعطوفشدهاست.اینکمردمکمکمملتفت
و میگردند کلمه امروزی مفهوم به خالقه نیروی
نشانههایزیادیبروزمیکندکههمهحاکیازافزایش
بار نخستین برای اکنون است... هنرمند نفس عزت
آزادیکاملهنرمندتحصیلمیشود.اینکبرایاولین
ازعهد نابغهایدرمیآیدکه بهصورتآنگونه او بار
رنسانسبهاینسوبااوآشنابودهایم.اینکدگرگونی
خود بلكه هنر، نه دیگر است: پذیرفته صورت نهایی
هنرمنداستکهموردتجلیلوتكریمواقعمیشودو
این اوبابمیشود.)هاوزر،۴09:1۳۳7(و از ستایش
و نبوغ قدرت به هنرمند که است آن بر عالوه معنا
ترکیبکنندهخودپیبردهاست.داوینچیومیكلآنژ
مثالهایبارزوظاهراینمعنایند.درایندوره،مفهوم
عینِیحقیقتتسلیمامرذهنیشدوهنرنوعیتقلیداز

خدا.1۴
همچنینمبتنیبرچنینتحولیمیتوانگفتایدة
تعیینکنندة هنرمند( مغز میكلآنژ تعبیر به )یا هنر
اصلیجایگاهاجتماعیهنرمنداست.درشرحاینمعنا
تأملبرایننكتهضروریاستکهاینتعهدهنریاست
کهشأنیتهنررابهیكیازارکانحامی،هنرمندویا
مخاطبتفویضمیکند.اینبدانمعناستکهچنین
امریبستگیتامبهمحلظهورایدةهنریدارد؛چنانچه
ایدهمطلقاًدرتعهدسازمانحمایتگرویانهادقدرت
مذهبییاسیاسیشكلگرفتهباشد،اعتبارواهمیتآن
نیزمعطوفبههماننهادوسازمانخواهدبودوچنانچه
ایدةازذهنخالقوفردیهنرمندتراوشنمودهباشد،

اینشأنیتبهشخصاوبازخواهدگشت.
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 اییاه ا )ماعی هنرمند در ایراپ
درایران،پیشازآنكهازتغییرجایگاههنرمندنقاش
وافزایشاعتباردراعصارجدیدصحبتکنیم،الزماست
یادآورشویم،کهپیشازورودبهدورةمدرنیته،اعتبار
هنرمندان سایر از بیش همواره ایران جامعة در شعرا
بودهاستوداستانهایمتعدددرطولتاریخدراین
بابنقلشدهاست.بهعنوانمثالمیتوانازمقالهدوم
ازچهارمقالةعروضییادکردکهدربابشعراستوبر
جایگاهومنزلتبرخیشاعراننزدشاهانایرانسخن
روایت چنین را شاعر ویژگیهای عروضی میگوید.
الفكره، عظیم الفطره، سلیم که باید »شاعر میکند:
انواع در باشد، الّنظر دقیق جّیدالّرویّه، الّطبع، صحیح
زیرا مستطرف، رسوم اطراف در و باشد متنّوع علوم
چنانکهشعردرهرعلمیبكارهمیشودهرعلمیدر
سمرقندی، عروضی )نظامی شود« همی بكار شعر
۴7:1۳۲7(.درهمیناثر،قیاسمیانمطربوچنگنواز
و...باشاعرطرحشدهوعلتماندگاریپادشاهانرانه
تختوتاج،بلكهمدحشاعرانقلمدادشدهاست.بهاعتبار
عروضیاثرشاعرتابدانپایهاستکهمیتوانداموررادر
نظامعالمدگرگونکند؛»بدانایهامطباعراانقباضیو
انبساطیبودوامورعظامرادرنظامعالمسببشود«

)همان:۴۳(.
باظهورعصرجدیدمنزلتاجتماعی نیز ایران در
هنرمنداننقاشتاحدودیهمچونهمتایانغربیشان
ایران، به غربی اندیشههای ورود پی در یافت؛ تحول
روشنفكرانایرانیبهنگرشینودربابانسان،عقالنیت
وفردانیتاودستیافتند.اماپیشازاینزمانهمانطور
کهبنجامیندرسفرنامةخودمینویسد:»متاسفانهنام
بوجود را ایرانیها نقاشی آثار که بزرگی هنرمندان
سپرده بفراموشی آنها همه و نیست معلوم آوردهاند
شدهاندوبدترازهمهآنهاآثاروتابلوهایآنهاهمدر
معرضخرابیوازبینرفتناست.«)بنجامین،1۳۶9:
باتوجهبهتحوالتگستردهدرجامعةدورة اما )۲۵1
قاجاروگسترشاندیشههایانسانمدارانه،عقلگرایانهو
آزادیخواهانهدربینروشنفكران،تغییراتقابلتوجهی
ایجاد ایرانی فرددرجامعة انسانوجایگاه درمنزلت
شد،اینتغییرات،ارتقاشأناجتماعیهنرمندرادرپی

یک مابین مكالمهای نقل با خان ملكم میرزا داشت.
نقاشاروپاییوشاهایران،درخصوصبهایاثرهنری،به
روشنیآگاهیازموقعیتجدیدهنرمندرانشاندادهو
نقاشهایمشهورفرنکدرعوض از مینویسد:»یكی
یکپردهنقاشیچهلهزارتومانخواست.پادشاهمتغیر
شدکهمردکهمنچهلهزارتومانرابههشتنفرسردار
معتبرخودمیدهم.نقاشدرجوابگفتبلیشمادر
یکساعتمیتوانیدبیستنفربلكهسینفرمثلاینها
سرداردرستبكنیدامااگربیستنفرمثلشماپادشاه
نقاشمثلمن نفر دو دیگر تاسیسال بشوند جمع
:1۳۲7 طباطبایی، )محیط بكنند.« تربیت نمیتوانند
صرفاً این از پیش  که هنرمندی بدینترتیب )۶1
نیز هنرش و میآمد بهحساب صنعتگر یک بهعنوان
هویت کمکم میشد، طبقهبندی دستی صنایع حوزة
فردیواجتماعیویژهایبهدستآورد.گرچهبایداین
نقاشان زمان نظرداشتکهدرهمین در نیز را نكته
داشتند، قرار وطبقهمختلف ایرانیدرچندیندسته
عدةکثیریهمچنانبهسیاقگذشته،درحجرهایدر
جوارسایرِحرفودردکانهایبازاربرطبقنظامسنتی
آموزشدیدهوکارمیکردند،وتنهاعدةبسیاراندکیاز
نقاشخانة در که داشتند به را آن بخت هنرمندان
نقاشان سلطنتیورودپیداکنند.دراینزمان،عموماً
میان از یا مییافتند، راه دربار به که خاصهای
دانشآموختگانمدارسهنریجدیدبودندویادرزمرة
دانشجویاناعزامشدهایبودندکهبهجهتتعلیم،زمانی
رادرنظامآموزشیاروپاگذراندهودرآنجاتربیتیافته
بودند.ایندودسته،معرفدوجایگاهاجتماعیکاماًل
متفاوتیهستندکهنقاشاندورةقاجارتجربهکردهاند.
نقاش اجتماعی موقعیت خود سفرنامة در بنجامین،
ایرانی »نقاش مینویسد: و داده راشرح ایرانی سنتی
مردیستازطبقهمتوسطکهعمامهسفیدیاسبزرنگی
دورسرخودپیچیدهولبادهایکهتازانویاومیرسد
پوشیدهوچهارزانورویگلیمیدردکانیکهدرآنبه
طرفخیابانکاماًلبازاست،یادرسایهدرختچناری
نشستهاستوبكارخودمشغولاست.اگراوهنرمند
بتواند داردکه آنقدردرآمد باشد، موفقوخوشبختی
از نفر چند او اطراف بگذراند، را خود روزمره زندگی
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شاگردانشبهمانوضعچهارزانونشستهاندوبهاستاد
خودکمکمیکنندوضمناًازاوهمکاریادمیگیرند
کهبعداًاگراستعدادیداشتهباشندروزینقاششوند.
اورنگهاییرابكارمیبردکهخودشطبقنسخهایکه
ازپدریااستادشبارثبرده،ساختهاستوروغنجالئی
رابرایدرخششتابلویخودمصرفمیکندکهشخصاً
درستکردهاست.کسیدرکارهایشاوراراهنمائیو
هنری انتقاد او از هم هیچكس و نمیکند ارشاد
نمینماید،هرگزکسیدرصددبرنمیآیدکهتابلوهایاو
راموردبررسیونقدهنریقراردهدونظراتخودرا
بگویدیاماننداروپادرروزنامههابرایاستحضارعموم
منتشرکند.تنهامنتقدنقاشانایرانیوکسانیکهدربارة
کارآنهانظرمیدهندمشتریانشانهستند.«)بنجامین،
۲۴۸:1۳۶9(اودربابارزشهنریونوععرضهآثار
هنریبهخریداردرسفرنامةخویشاطالعاتمفیدیرا
منعكسنمودهاستکهبهواسطةآنمیتوانتاحدودی،
آثارهنریدرآن ارزش و اجتماعیهنرمندان جایگاه
که »دستمزدی ایرانی[ ]نقاش بازشناخت: را دوره
دریافتمیکندهرگزکافیبرایکاریکهعرضهکرده
نیستولیمشتریهاطوریپولرابهاومیدهندکه
هنرمندان مانند هرگز است. بخشش و صدقه مانند
اروپائیازهیجاناتولذاتزندگیاستفادهنمیکندولی
بایدداشته واقعی داردکهیکهنرمند را خصوصیتی
و عالقه و میکند که است کاری از لذت آن و باشد
ـ ۲۴9 )همان، میورزد«. خود بكار که است عشقی
موقعیت دربارة نیز روششوار دو سفرنامة در )۲۴۸
اجتماعینقاشانایرانیچنینآمدهاست:»درآسیادر
و بوده کارگر یک یا سوداگر یک هنرمند اعصار همه
هست،کهکاراورانهبهخاطرارزشخوِدکاربلكهبه
سببنیازیکهبهآندارندخریداریمیکنند.ایناست
 کهامروزهنقاشیباسمهایفراوانعرضهمیشودنقاشـ
آبطالکارانازگرسنگیمیمیرند.«)روششوار،1۳7۸:

)19۳
نظر از هنرمند که شرایطی چنین در طبیعتاً
به بنا قراردارد، اجتماعیهمپایةیکصنعتكارصرف
موقعیتعاماجتماعیاش،همخودگمناموبینشانباقی
میماندوهمآثارشدستخوشنامالیماتتاریخیشده

ودرمعرضنابودیقرارمیگیرد»متاسفانهنامهنرمندان
بزرگیکهآثارنقاشیایرانیهارابوجودآوردهاندمعلوم
نیستوهمهآنهابهفراموشیسپردهشدهاندوبدتراز
همهآنهاآثاروتابلوهایآنهاهمدرمعرضخرابیو

ازبینرفتناست«)همان،۲۵1(.
هنرمندان شاهی، نقاشخانة در ایام، همین در اما
رفتهرفتهفرصتهایبیشتریجهتتبیینویژگیهای
که وضعیتی تغییر چنین کردند. پیدا خویش فردی
مستقیماًبافردگراییمرتبطبود،درگامنخست،متأثر
ازنظامآموزشیجدیدبود.بهاینمعنیکهباجایگزینی
نظامآموزشنوینوآکادمیکبهجاینظامسنتیاستاد
پیش از بیش هنرمند فردیت امكانرشد ـشاگردی،
بهصورت هنر آموزش و فردیت بر تأکید آمد. فراهم
همگانی،کهمشخصاًتوسطصنیعالملکآغازگردید،و
پسازاونیزادامهیافت،نموددیگریازتغییرنگرش
سنتیدرگفتمانهنرقاجاریبودکهبهواسطةآشنایی
باآموزههایغربیازیکسووگسترشمفاهیمفردگرایانه
طرح گردید. ایجاد دیگر سوی از عمومی اذهان در
امیرکبیر صدارت دوره در الصنایع« »مجمع تأسیس
ایجادوپسازمرگویاجراگردید.صنیعالملککهدر
همانروزهامسئولیتانتشارروزنامهدولتِعلّیهایرانرا
برعهدهداشتوهمزمانبهتأسیسوهمچنینآموزش
نقاشیدرنخستیننقاشخانةایرانکهبهسیاقاروپایی
۵1۸ شماره در او ورزید. اقدام بود، شده راهاندازی
روزنامةدولتعلیهایرانتأسیسمدرسةعمومینقاشی
است گردیده مقّرر »حسباالمر نمود؛ اعالم را
صنیعالملکنّقاشباشیخاصهکارخانةباسمةتصویرو
بهطوریکههرکس داده]...[ ترتیب دولتی نقاشخانة
طالبآموختناینصنعتباشدبههیچوجهنقصیدر
اسبابتحصیلشنباشد]...[وهمچنینکارخانةباسمة
تصویررامتداولنمایدکههمهروزهتصاویرمختلفهاز
کارخانهبیرونآیدواینصنایعرارواجکاملبدهد]...[
ثانیاًاعالنخواهدنمودکهجوانانقابلدرایّامهفتهدر
آنجاجمعشدهمشغولتحصیلباشندوهفتًهیکروز
همخودمشارالیهمشغولتعلیمخواهدبودوهفتًهدو
روزهمدرآنجاقراریدادهخواهدشدکهمردمجهه
تماشایآنجامأذونباشندوایناّولنقاشخانهوکارخانة
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باسمةتصویراستکهدردولتایرانحسباالمرمعمول
)روزنامة فرنگستان« طرز و بهطور میگردد متداول و

دولتعلیهایران،ش۶،۵1۸(.1۵
مشخصاً گرایشات اینجا، در تأمل قابل مطلب
طالب »هرکس عبارات در است؛ نویسنده فردگرایانة
روشنی به میتوان تماشا« جهت »مردم و آموختن«
تغییرتوجهازخواصبهعوامرادرنظامآموزشیهنرآن
زماندریافت.نخستینمدرسةهمگانیهنر،رامیتوان
نمودیازتحققآرمانهایفردگرایانةعصررنسانسدر
ایراندانست.اماروندتحوالتمدرنیزاسیونوتغییرات
وابستهبهآنرانمیتوانیکشبهوهمهجانبهتجربه
صنایع مدرسة در نقاشی آموزش که، میدانیم کرد؛
مستظرفههمچنانبرپایةنظامسنتیاستادـشاگردی
عبارت از استفاده نیز گزارش همین در است، استوار
»کارخانةباسمةتصویر«نشانمیدهدکهنگاهنوگرایانی
چونصنیعالملکنیزدراینزمانهمچنانبر»صنعت«

بهجای»هنر«استواراست.
بهجای جدید نظام شدن جانشین با رفتهرفته اما
دستخوش نیز هنرمند اجتماعی مقام سنتی، الگوی
دگرگونیگردید،اینروندتارسیدنبرخینقاشانبه
افتخارآمیز القاب کسب و »باشی« همچون مقامهایی
دیگریهمچون»الدوله«و»الُملک«ادامهیافت.درباب
موقعیتجدیدوالبتهرفیعنقاشدرایندوره،روایت
خاطرهایازکمالالملکروشنگرخواهدبود:»امروزشاه
مشغولنقاشیبودودماغداشتوبامنمزاحوضمناً
خود من دیگر حاال گفت جمله از میکرد مالطفت
فرمایشی چه گفتم من ندارم. اعتنائی تو به و نقاشم
استومنبهموجبفرمانهمایونینقاشباشیموهمه
نقاشهازیردستمناند.حاالکهشماهمنقاششدهاید
ازاتباعمنمحسوبمیشوید.چگونهمیتوانیدبهمن
بیاعتنائیبكنید«)فروغیودیگران،1۸،1۳۶۸ـ17(.
دربار نقاشخانة در که میدانیم این، بر عالوه
عمارتهای در تنها نه خاصه نقاشان فتحعلیشاه،
سلطنتیحضورداشتند،بلكه،بهسببقرببهپادشاه
درمجاورتتختشاهی،مستقرشدهوبهفعالیتهنری
میپرداختند.»قرارگرفتننقاشخانهدرجنبتختشاه
نزدیكی است.]...[ بوده شده حساب زیاد احتمال به

اعتمادو بهتختشاهینشاندهندة نقاش نقاشخانة
مكانتیبودهکهشاهبراینقاشانقایلبودهاست.«)فلور
روند گفت، باید بهاینترتیب دیگران،10۴:1۳۸1( و
تحولوارتقاءشأناجتماعیهنرمنددرایرانروندی
بسیارسریعوپرشتاببودهاست؛بهقسمیکهدرطی
و عام صنعتگری از هنرمند منزلت دهه، چند فقط
تغییر پادشاه خاص همنشین و همصحبت به گمنام،
رفیع و جدید جایگاه همین واسطة به هنرمند یافت.
اتباع از و زیردستخود را شاه دیگرحتی اجتماعی،
خویشمینامد!چنانچهاینموضوعرادرنگاهیتطبیقی
کنیم، بررسی رنسانس دورة هنرمندان وضعیت با
مشخصخواهدشدکهموقعیتهنرمنددورهقاجاربا
هنرمندرنسانسیکهمقامومنزلتفردیواجتماعی
خویشرابازیافتهوباموقعیتیتقریباًقائمبهذات،هر
دووجهایدهواجرایهنریرادراختیارخویشگرفته
از است،مشابهتدارد.طبقگزارشیکهویلدورانت
ارائه وی جایگاه و رنسانس دورة هنرمند وضعیت
میدهد،میتوانروندمشابهیازارتقاءاجتماعیهنرمند
تقریر به نمود. رامشاهده قاجار ایراندورة و اروپا در
ادامه چنین مخالفان )ادعای رنسانس »هنر دورانت،
میدهد(زیبا،اماکمترمتعالیبود.درجزئیاتبرهنر
گوتیکفایقبود،امادرعظمتبهوحدتودراثرکلی
جالل یا یونانی کمال به ندرتاً نمیرسید؛ آن پای به
رومیبالغمیشد.صالییکاشرافیتثروتمندبودکه
هنرمندراازافرازمندجداساخته،ازمیانمردمریشهکن
کرده،وبهامیرانوتوانگرانتازهبهدورانرسیدهوابسته

ساختهبود«)دورانت1۳۸۵،ج7۶۲،۵(.

ار)ق ل فردی هنرمند 
بهخودبنیادی باور و انسانگرا اندیشة باگسترش
انساندرجامعةنوجویایران،بهمرورنقاشیمستقل،
فرصتظهوریافت.دراینزمانهنرمنددغدغةبرآوردن
خواستههایمرجعدیگریراندارد.اودرقامتفردی
است. خویش هنر مسیر و مقیاس سازندة مستقل،
فاصله توان خود، نویافتة جایگاه بر تكیه با هنرمند
سیاسی، قدرت همچون قدرت میدانهای از گرفتن
نظامهایمذهبیوقدرتعامهمردمرابهدستآوردهو
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هنرمندخویشباورمدرنظاهرمیگردد. درمقامانسانـ
تجربةمذکور،درایران،پسازانقالبمشروطهوبه
دنبالگسترشروحیةانتقادیوآزادیخواهانهایمنتجاز
انقالب،پدیدآمد.باکاهشقدرتمرکزیومطلقشاه،
از خارج هنرمند، مستقل اندیشة ظهور برای مجالی
میدانهایوابستهبهدربارایجادگردید.درایندوره،
کمالالملکبهعنوانهنرمندیکهصاحباندیشههایی
انقالبیوآزادیخواهانهبود،اندکاندکازدرباروسایه
رویكرد با آثاری خلق به و گرفت فاصله آن حمایتی
دربارة وی آورد، روی اجتماعی موضوعات و فردی
کارهایمتأخرخود،کهنوعاًفرمایشیبودهاند،بهقاسم
غنیمیگوید:»پردةاطاقآینه،بلیابتدازوربودولی
بعدخودمشوقپیداکردمکهتمامکنم.«)بهنامشباهنگ؛
باگذشتزمان،کمالالملکبه دهباشی،۲0:1۳۶۴(
یک بهعنوان نقاشی، جدید موضوعات انتخاب سبب
هنرمندنواندیشومستقلتوانستموقعیتقائمبهذات
خویشرادرانتخابمضامینآثارمنصهظهوررساند،
بغدادی، زرگر یهودی، فالگیر همچون آثاری در وی
کهنهفروشانیهودی،مردمصریونمونههایدیگرکه
درحدفاصل1۳0۸تا1۳1۴)یعنیششسالآخری
کهدردربارحضورداشتهاست(،موضوعنقاشیهایشرا
آزادانهوباتكیهبرنظرواختیارشخصیخودانتخاب
سلطة از خود، جایگاه تثبیت با او بدینترتیب، نمود.
نظامدرباریدرتعیینایدةهنرفاصلهگرفتونهایتاً،
توانستبهمرتبةهنرمندخالقوخودمختارگامنهد.تا
پیشازتحوالتمذکور،ومادامیکهمحتویوایدةاثر
ازجانبمرجعیخارجازذهنتعیینمیگردید؛هنرمند
درمقامیکصنعتكارواجراکنندةاثربهحسابمیآمد
سایر با مشابه اجتماعی جایگاهی دارای طبیعتاً و
صنعتکارانبود.اقداماتکمالالملکراشایدبتوانبه
جایگاه شكلگیری جهت در تالشها نخستین عنوان
جدیدهنرمنددرایرانبهشمارآورد.اوپسازبازگشت
ازاروپا،درزمانسلطنتمظفرالدینشاه،بهسببپارهای
بر نابسامانحاکم ازجملهفساددرباروجّو مشكالت
جامعه،برایدورشدنازفضایمذکورتصمیمبهسفر
گرفتوعازمعتباتگردید.دراینجاهنرمندنمودیاز
روحیةاستقاللطلبیوخروجازقدرتحمایتگرپیشین

چون آثاری مذکور، سفر حاصل میدهد. نمایش را
که بود و... یهودی فالگیر بغدادی، زرگر کربال، میدان
بیپیرایة و ساده زندگی بازتاب آنها، اصلی موضوع
مشخص بهطور اینجا، در بود. جامعه متوسط طبقة
و آثارشخصاً موضوع انتخاب در هنرمند که پیداست

مستقاًلعملنمودهاست.
بوردیو1۶هنرمندانیکهدرانتخابموضوعنقاشیو
استادکارانی را ندارند عمل آزادی آن اجرای اسلوب
میداندکهعموماًجهترفعایننقیصهونمایشواالیی
بهتكنیکماهرانهواجرایاستادانهروی هنریخود،
هنرمندان از دسته »این بوردیو، نظر از میآورند.
طریق از تنها را خود استادی که هستند اجراکارانی
 Baurdieu,(.»اجرایآثارسفارشیپرکارنشانمیدهند
نقاشدر 241 :1993(همومعتقداستآنهنگامکه

برخوردار کافی آزادی از خویش آثار موضوع انتخاب
نباشد،ناچاربهمهارتباالیتكنیكیرویمیآورندتا
بتواندبدینوسیلهشخصیتهنریخویشرابهاثبات
رساند.درحقیقتهنرمندانباهرچهزیباترکشیدن
موضوعاتیکهبهایشانتحمیلگردیدهاستسعیدر
)Ibid( دارند.« خویش هنری مهارت و قدرت نمایش
فوقالعادة دقت و ظرافت گفت بتوان شاید بنابراین
کمالالملکدرپردهایهمچونتاالرآئینه،کهمیتوان
آنرانسبتبهآثارمتأخرتردارایجزئیات،ریزهکاریها
بر مطابق دانست، بیشتری هنری پرداختهای و
گفتههایبوردیوناشیازعدمآزادیهنرمنددرانتخاب
باافزایش موضوعکاریخودبودهاست.دردورةبعد،
آزادیهایفردیوپیروتحوالتاجتماعی،هنرمندنیز
انتخاب  در یافتند.آزادی دست استقالل از نوعی به
موضوعوبهتعبیردیگرایدهپردازیهنرمند،اوراازسایة
سلطةحامیبهدرآوردواستقاللفردیاونهایتاً،روند

خلقهنریرادرمفهومامروزیآنقرارداد.

ن)یجه گیری 
رابطةمیانایدهواجرابهعنواندومقولةاصلیخلق
اجتماعی جایگاه تعیینکنندة تاریخ طول در هنری،
هنرمنداست.مصداقاینامرازابتدایتاریختابهامروز
خلق نخستین در که، معنا بدین است. مطالعه قابل
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هنریکهنطفةآفرینشدرادیانومذاهبآسمانیو
بشریبهشمارمیآید،خالقـهنرمنداولیهایدهواجرا
راتوأماندراختیاردارد،بنابرایندراینعصرکههنرمند
همچنان میکند، تولید آیینی رویكردی با را آثارش
دارایجایگاهیخالقگونهاستولذاارتباطباآفرینش،
ارمغان به وی برای ویژهای جایگاه مناسک، و جادو
اجتماعات شكلگیری و زمان گذشت با اما میآورد.
بزرگتربشریکهبرپایةروابططبقاتیونظامهایقدرت
تشكیلمیشود،نهادهایسفارشدهندةهنر،محدودبه
قدرتهایمذهبیویاحكومتیبزرگمیگردد،بدین
ترتیبضمنتمرکزگراییهنریوبروزخصایصناشی
ازیكپارچگیایدهدراینزمان،جریانتولیدهنریبه
ایدهتوسطقدرتهایمذکورواجرا دوبخشمجزاِی
توسطهنرمندـصنعتكارتقسیممیشود.دراینهنر،
عموماًنامونشانیازهنرمنددرمیاننیست،بلكهیک
مرجعبرترتعیینکنندةمسیرآفرینشهنریاست،در
اینزمان،ندرتاًهنرمندیخاصبهصورتفردیدست
بهتغییراتجزئیدراسلوبهنریرایجمیزندواساساً
موضوعاتهنریمحدودبهخواستههاوگرایشاتنهاد
به و نوزایی عصر فرارسیدن با است. دهنده سفارش
سببتغییرموضعاندیشهازآسمانبهزمین،نیروهاو
امر این یافت، تمرکز او موقعیت و انسان بر ارزشها
تغییراتتدریجیدرساختارهاوبنیادهایاجتماعیرا
پاشیدگیقدرتهای ازهم درپیداشت.درسیاست
جهانگیرامپراتوریودرحوزةمذهب،تالشینهادپاپی
و کم قدرتهای و ملی دولتهای پیدایش نتیجه در
نظامهای قدرت کاهش به محلی؛ مستقل بیش
ملوکالطوایفیوافزایشنفوذطبقةشهرنشینانجامید.
بهعنوان رفتهرفته خصوصی حامیان ترتیب بدین
و قدرتمند نهادهای جای هنر اصلی سفارشدهنگان
متمرکزپیشینراگرفتندوبهاینترتیب،ایدةهنراز
انحصارنهادهایبزرگاجتماعیخارجگردیدوکمابیش
دراختیارخودهنرمندقرارگرفت؛ودیگربارباپیوند
ایدهواجرا،هنرمندشأنینزدیکبهشأنباستانیخویش
رادراجتماعبازیافتوجامعهجایگاهیهمچوننابغهـ
یک از را هنرمند امر این شد. قائل او برای دانشمند
صنعتگرعامبهیکشهروندخاصونخبةبدلمینمود.

بهاین درواقعروندتغییراتمذکوررامیتواناجماالً
تاریخ،هنرمنددرمقام ابتدای شكلخالصهنمود؛در
دارای خلقت، اساطیری داستانهای همپایة خالق،
توانمندیوکنشگریویژهدرامرخلقتاستوهنرش
درتعهدامرآفرینشگرایانهتعبیرمیشود،درحالیكهدر
ادواربعدکهایدةهنریازانحصارذهنوادراکشخصی
هنرمندخارجمیگردد،هنربهاندیشهوباورحامیانش
تعهداًمعطوفومقیدمیگردد؛اینامرگرچهاثرهنری
رادارایارجواهمیتمیکند،اماجایگاههنرمندرابه
مقامصنعتگریگمنامتنزلمیدهد.درعصرخرد،بار
هنری اثر خلق به نسبت که تعهدی با هنرمند دیگر
مبتنیبراندیشةفردیبهدستمیآورد،موفقبهکسب

مقامیویژهدرعرصهاجتماعیمیگردد.
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