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مقدمه
هنرازدیربازآیینهاجتماعوبازنمودآمالوآرزوهای
مردمخودبودهاست.آنچههنرهردورهبازگومیکند
ریشههایفرهنگ،ایدئولوژیوعقایداجتماعخوداست.
و فراز از تجسمیپس هنرهای ویژه به ایران در هنر
انقالب از پس گذراند سر از که بسیاری فرودهای
مشروطهدرچالشجدیدمدرنیزاسیونگرفتارشد.از
یکسوسعیدرنمایشعقایدواحساساتمردمداشت
وازسویدیگردرگیرخواستههاوتحمیلسلیقهطبقه
اشرافودرباربودکهمضامینکلیشهایوبیشترباهدف
سفارش را، خود اشرافی طبقه نمایش و سرگرمی

میدادند.
طبقه این به دیرینه وابستگی وجود با هنرمندان
و خود هنر در استقالل خواستار تدریج به اجتماعی،
حضوردرمیدانرقابتهنرجهانیشدند.مقالهحاضربا
روشتحلیلی-توصیفیوبراساسمنابعکتابخانهایو
اسنادی-تاریخیپژوهششدهاست.دراینمقالهسعی
برآناستتابااصولنظریپیربوردیو1درزمینهجامعه
شناختیحوزههنر،بهتحلیلعملكردمكتبسقاخانه2
بهعنواناولینجنبشمستقلومنسجمبعدازگرایشات
مدرنیستیکمالالملکوشاگردانشپرداختهونیزبر
نشان میدهد، ارائه که تحلیلهایی و مباحث اساس
و پهلوی دوران ناسیونالیستی رویكرد که داد خواهد
گرایشاتاسالمگرایانهوضدغربیانقالباسالمیچه
نقشیدرروندتحوالتهنربهویژهدرشكلگیریمكتب
سقاخانهداشتهاست.بااینمنظورهدفآناستتابه
پاسخهایروشنومنطقیبرایسؤاالتزیرنایلآییم.

1.آیامیتوانمكتبسقاخانهرانهتنهابهعنوان
میدان محصول یک عنوان به بلكه هنری مكتب یک
فرهنگیواقتصاديدردورانمدرنیزاسیون،درایران

دانست؟
در نقشی چه قدرت میدان عنوان به دولت .2

شكلگیریوتحوالتمكتبسقاخانهداشتهاست؟

پیشینه پژوهش
مكتبسقاخانهبهعنوانجنبشهنریمنسجمو
یكپارچهدرهنرایرانونیزدررقابتباجریانمدرنیسم

جهانیاهمیتبسزاییدارد.ضمنآنکهدرکتابهای
هنریوالبتهتاریخهنرایرانمانندنقاشیایرانازدیرباز
تاامروزنوشتةرویینپاکباز1379،جستوجوهویت
گودرزی1380، مرتضی از ایران معاصر نقاشی در
افشارمهاجر ایرانیومدرنیسمنوشتهکامران هنرمند
حمید نوشتة ایران معاصر هنر و 1391
کشمیرشكن1394،بهتفصیلسیرتحوالتوویژگیهای
اینمكتب،شرحدادهشدهاست.البتهمقاالتونقدهای
بسیاریدرقالبپایاننامهونشریاتهنرینوشتهونیز
سخنرانیهایهنریوتحقیقیبرایمعرفیوشرحاین
برگزار ایران مكتبدرسیرتحوالتهنرهایتجسمی
از اغلب ایران هنر اینكه به توجه با ولی است شده
است، بوده محروم هنر در جامعهشناختی نقدهای
هموارهجنبههاییازشرایطوعواملمؤثردرجریاناین
دگرگونیهایایجادشدهدرحوزةهنرپنهانماندهویا
بازگونشدهاست.لذامقالهحاضرازدیدگاههایجامعه
شناختیپیربوردیودرحوزههنرکهبامفاهیمیچون 
و  فرهنگی5  سرمایه  واره ها4،  عادت  نمادین3،  سرمایه 
با  مطابق  نیز  و  می یابد  تعریف  تمایز6  و  تشخص 
موضوع  تحلیل  در  و  بوده  پژوهش  مختلف  جنبه های 

کاربرد بسیاری دارد، بهره برده است.

شرحی بر شکل گیری مکتب سقاخانه
هنری مهمترینجنبش عنوان به سقاخانه مكتب
نوسنتگراباهدفپایهگذارییکمكتبهنر»ملی«یا
ایرانیسعیدربرقراریتعاملیمیانسنتهایبومیو
بیاننوینهنرهمعصرخودداشتتاباهمسوشدن
جریانمدرنیستیجهانجایگاهمعتبرومشخصیدر
صحنهبینالمللیبرایخودپیداکردهودررقابتباهنر
جهانیمطرحشود.شرایطاجتماعیایراندرآندوره
موقعیت در تا میکرد ایجاب را عكسالعملهایی
اجتماعیگذارخوداینتغییراتوآوانگاردیدرهنررا
آسانتربپذیرد.اقداماترضاشاهدرحوزهفرهنگرادر
گاماول،میتوانبخشیازفرایندمدرنیزاسیوندرپروژه
ملت-دولتسازیجدیددانست.هرچندردپایاین
جستجو کرد.  پیشتر سالهای در میتوان را اندیشه
پسازپیروزیمشروطهوبهدنبالبینظمیهایداخلی
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وفشارهاومداخلههایخارجیمفهوم»وحدتملی«
نزدبسیاریازاصالحطلبانسیاسیوروشنفكران،پیش
این البته شرطاصالحاتوپیشرفتمحسوبمیشد.
جریاناتتنهامختصهنرنبودبلكهمدرنیزاسیونسریع
تزریق بهجامعه ازطریقدولتوحكومت وهدفمند

میشد.
حكومتپهلویبااهدافملیگراییسعیدرایجاد
دیرین سنتهای و ایرانی اصالت با و مدرن فرهنگ
داشتوحوزههنربسترمناسبیبرایاحیایاینمقاصد
وانتقالآنبهفرهنگجامعهایرانبود.رضاشاهبرای
انتشارآگاهیهایملیدرجامعهوخلقنوعیذهنیت
کرد، تاسیس متعددی فرهنگی سازمانهای جمعی،
گامهایپهلویاولدرراستایپروپاگاندایملیساخت
نهادهاییچونفرهنگستانزبان،سازمانپرورشافكار
وانجمنآثارملیبودکهبهنوعیناسیونالیسماستواربر
باستانگراییوایرانیگریمیتوانخواند.برایمثال:
انجمنآثارملیکهبناهاییادبودفردوسیدرتوسو
و درهمدان ابنسینا و باباطاهر و درمشهد نادرشاه
از میتوان را نیشابور در خیام عمر و کمالالملک
دوران این در برشمرد. انجمن این فعالیتهای
شكلگیری و جهتدهی در مؤثری نقش روشنفكران
فرهنگجامعهایفامیکردندوهمانطورکهبسیاریاز
باجریانهاونهضتهایهنریشكلگرفته انقالبها
انقالبیدرهنر بود،آنهانیزقصدداشتندتاتحولو
از که ترتیبهنرمندانی بدین کنند. ایجاد زمانخود
فرنگبرگشتهبودندسعیکردندتاتجربههایخودرا
بهفرهنگسنتیوبومیخودتسریدهندوباعثشكل
الهامازهنر گیریمكتبیشوندکهدرعینتقلیدو
غرببهنوعیمقابلهوادعایاستقاللونگرششرقیو
بتوانددر ازهنرآندورهداشتهباشدو ایرانی هویتی
صحنهبینالمللیحضوریچشمگیرپیداکند.دراین
شرایطسنت،دستآویزیبكروویژهبودکهنمادهاو
نقشمایههایبصریآنفرمهایزیباشناختیوتزیینی
ترتیب بدین میکرد. تامین را ایرانی ویژه نوعی به و
هنرمنداننوجوتشویقشدندتاقالبهایساختاریهنر
مدرنغربرادرنقشمایههاونمادهایسنتیوایرانی
قدیمیازآنخودکردهوسبكیایرانیرابرایشتعریف

کنندکهبرگرفتهازفرهنگعامه،زندگیسنتیوحتی
گاهیخرافهایرانیبود.درحقیقتهنرمنداناینمكتب
تصاویریاعالمتهایسمبولیكیراایجادکردند.تغییر
کردناشكالونشانههایرایجدرسقاخانهبهسمبولهای
سنتیوایرانی،مناسباتونیروهاییراکهدرکنشگری
نشان بودهاند تأثیرگذار دوران آن در ایران نقاشی
میدهند.درواقعایناشكالنمادینبیانگرسازشبین
تعارضاتیبودندکهدرسطوحمختلفبرایساماندهی
مناسبات،بایدحلوفصلشدهجلوهمیکردند.بدین
ترتیبآنهامعانیونشانههایسنتیومذهبیخودرا

بانقوشتزیینی،تكثیروتعویضکردند.
و سبكی ویژگیهای که است شرایطی چنین در
تعاریفونشانهشناسیآنآثارمهموارزشمندمیشوند
ودرواقعبایکساماندهیاشكالروبهرومیشویمکه
ارزشهایخوددستآویز توجیه و برایشخصیتساز
و معانی که شده سنتی و قدیمی نمادهای و نقوش
تعاریفخودراحذفوتنهاچونساختاریسادهوبه
نوعیمدرنشدهازآنبهعنوانعناصرتصویرینقاشی

استفادهمیشود)گرامی.76:1394(.
درنتیجهآثارتولیدشدهبازنماییوتكنینکهاو
اجراهاینقاشگونه»هویتملی«خودراازدستدادند
آنها دیگر بیان به کردند. پیدا روشنفكرانه تعریفی و
معنارادرپیچیدگیملغمهایازاشكالبصریآثارشان
گمکردندتاازاینطریقتصویرروشنفكرانهمدرنیرا
تولیدکنندکهالبتهمخاطبانجدیدروشنفكرخودرا
نیزارضاکردهوازطرفیباحمایتحكومتوقتنیزرو
بهروشدند.لذانتایجاینرویكردمقاصدسیاستهای
پیشروودورشدنازفضایسنتیایرانرادربطنخود
داشتوعالوهبرآنجریانمدرنیسمدرنقاشیسقاخانه
بهشكلبازنماییرویایپهلویدومجلوهایتازهیافت.

چارچوب نظری پیر بوردیو
پیربوردیوپسازامیلدورکیم7یكیازمؤثرترینو
به فرانسه اجتماعی علوم صاحبنظران معروفترین
واردحوزةجامعهشناسی را اومفاهیمی شمارمیرود.
هنرکردهکهتاپیشازاینتوجهچندانیبهآنهانشده
اوجامعهرا نادیدهگرفتهشدهبودند. یابهطورکلی و
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از پیوسته هم به مجموعه از مرکب اجتماعی فضایی
وارههای عادت دارای را افراد و )ساختارها( میدانها8
مرتبطبامیدانهامیداندکهبهعنوانکنشگردرقالب
عادت طبق و اجتماعی میدانهای بر حاکم قواعد
وارههایخوددرجهتدستیابیبهانواعسرمایههاباهم
درتعاملورقابتقراردارندوازطریقهمینتعامالت
میتواننداینفضاراتغییردادهوبازتولیدکنندونیزدر
فرد بنابراین شوند. واقع مؤثر اجتماعی فضای تثبیت
در فرد است. مجبور حال عین در و مختار موجودی
بهکسب اجتماعی میدان قالب در و اجتماعی فضای
عادتوارههانائلمیآید.بهعبارتیموقعیتهادرفضای
اجتماعی مراتب سلسله شكلگیری باعث اجتماعی
میشوندودرنتیجهمحدودیتهاوالزاماتیرابههمراه
چگونگی وارهها عادت همان واسطة به که میآورند
تأثیر تحت و شده توجیه آنها اجتماعی واکنشهای
بهگونهایعمل شرایطساختاریوویژگیهایفردی
میکنندکهنتیجهحاصلبرآیندویژگیهایمحیطیو
تجربیاتفردیاوست)گرنفل،15:1393(.بوردیوبرای
درکآثاریکهنرمنددروهلهاولبهبررسیوضعیت
هنر تولید میدان در هنرمند شخصیت اجتماعی
نقدهایی بوردیو هنر برجامعهشناسی البته میپردازد.
جدیواردشدهوکاستیهایخودرانیزدارد.امابرای
تحلیلشرایطاجتماعیهنرایراندربحبوحةمدرنیستی،
اینجامعهشناسیمعناوکاربردخودشرابیشترمییابد.
تحول بیشترین مدت، کوتاهترین در که جامعهای در
اجتماعیراشاهدبودهاست.میدانفرهنگي،تولیدو
دیگر، بیان به میسازد. میسر را فرهنگي مصرف
تمرکزشبرفردهنرمندنیستبلكهبرشرایطوعاملي
استکهبههنرمندمجالوقدرتتولیداثرهنريرا
که است اجتماعی فضایی هنر تولید میدان ميدهد.
دارایقوانینویژهوگروههایمسلطوزیرسلطهاست.
تولیدهنرشدهودرموقعیت واردمیدان عامالنیکه
مسلطقرارمیگیرندازسویدیگرخوددردرونمیدان
)Bourdieu,1993:75( سلطهاند. تحت عامالنی قدرت
اینموقعیتکهازحیثساختارمتناقضاستبهطور
مطلقبرایفهمموقعیتهاییکههنرمندانبهویژهدر
جریانمبارزاتاجتماعیدرآنقرارمیگیرنداهمیت

دارد.برایناساسمیدانهنریاززیرمیدانهایقدرت
تحوالت در قطعاً قدرت میدان مهم تحوالت و است

میدانهنرتأثیرگذاراست
 

دولت پهلوی به عنوان میدان قدرت 
پسازجنگجهانیاول،تحتتأثیراوضاعجهانیو
استعماری ضد و استقاللطلبی جنبشهای پی در
ضرورتتغییرساختارهایاقتصادیاجتماعیوفرهنگی
دربسیاریازجوامعسنتیپیشآمد.بنابهگفتهرویین
در را تحولشان الگوی عموماً جوامع گونه این پاکباز:
دنیایصنعتیغربمیجستندوبهخصوص،مظاهر
جدیدفرهنگیآنرابدونتوجهبهنیازهایواقعیخود
جذبمیکردند.حتیبسیاریازکارگزارانفرهنگیو
راه عقبماندگی جبران برای اینکشورها روشنفكران
تقلیدازدستاوردهایغربیراپیشرومینهادند.چنین
دیگر پدیدههای از بسیاری مانند مدرنیسم که بود
سطحیوظاهریدرجوامعمزبوررسوخپیداکرد)پاکباز،
و ایران تمدن رویارویی نتایج از یكی .)128 :1385
تمدنهایسایرملتهایآسیاییباتمدنغربازدست
اینگونه در هنر جایگاه است. هنرشان جایگاه رفتن
به نسبت آسیایی تفكر و دیدگاه بر مبتنی تمدنها
باز گونهای به جوامع این هنر است. مبداء و حقیقت
نمایاندنحالتیمعنویوتجربهارتباطبامبداءوجود
و پیكرتراشی و نقاشی آینهمعماری، باشدکهدر می
:1392 )شایگان، مییابد تجلی هنر پدیدههای سایر
21-23(.پسازشكستمشروطهوآغازسلطنترضا
شاهتجددخواهیکهبهاندیشهومبانیمدرنیتهمعطوف
دولت توسط آمرانهای )مدرنیزاسیون( نوسازی به بود
تغییرجهتداد.درواقعقصدازتأسیسنهادهایجدید
گسترشسلطهازطریقگسترشقدرتودولتدرهمه 

بخش های کشور بود.
دولتبهعنوانقدرتسامانبخشاعمالورفتار،از
طریقتمامیالزاماتوانضباطهایجسمیوفكریکه
بهصورتیكسانبرمجموعهعامالناجتماعیتحمیل
میکرد،یکرشتهعملیاتشكلدهندهبهاستعداد ها 
و انجاممیداد دائم و یكسان بهصورت را تمایالت و
عالوهبرتقسیماتوطبقهبندیهاییبامعیارجنسو
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سنوصالحیتاعمالمیکرد،ازطریققالببندیهایی
بررفتارتحمیلمیکرد،اشكالومقوالتدرکو که
ساختارهای نیز و اجتماعی قالبهای مشترک تفكر
فكریواشكالدولتیطبقهبندیراابداعوالقاءمیکرد.
ازاینراهشرایطنوعیمنشوخصلتیكسانیرادر
جامعهایجادمیکرد.درنهایتایرانجزوآندستهاز
کشورهایجهانسومیبودکهدرحالتوسعهبودنداما
اینتوسعهموزونومنطقینبود،خبریازدمكراسیو
رشدسیاسینبودورشداقتصادیواجتماعیبهطور
روز آمد در نتیجه در بود. نفت درآمد از ناشی عمده
افزونناشیازصادراتنفت،سبببروزجنبههایمثبت
جدید دولت البته گردید. 1340 دهة در فرهنگ
از کرد. ایجاد کشور در را چشمگیری دگرگونیهای
این ازکشور ناظرانخارج نیز و ایرانیان برخی دیدگاه
دولتنظمقانونانضباط،اقتدارمرکزیووسایلرفاهی
جدید،مدرسه،راهآهن،اتوبوس،رادیو،سینماوتلفنو
بهعبارتیدیگرتوسعه،انسجامملیومدرنیزاسیونراکه
آورد همراه به مینامیدند غربگرایی را آن بعضی
)آبراهامیان،169:1389(.کهحاصلشنوشدنپرشتاب
دگرگونیها این بود. غرب از صوری تقلید و ظاهری
نقشمؤثریدرتحوالتجدیدحوزههنرایجادکرد.در
سكوالر ایرانگری از فرمی کلی شكل به دوم پهلوی
متكیبرنژادوقومیتکهمدنظرپهلویاولبودتاحدود
زیادیکمرنگشدهودراواخردهة1330ودردهة
1340نگاهانتقادیبهاستعماربانوعینوستالژیگذشته
گرایانهدرکشورهایجهانسومپدیدارشد.بدینترتیب
مفهومملیتیکهدردورةپهلویدومظهورکردگرچه
نظام به مشروعیتبخشی هدف با سیاسی عرصه در
سلطنتی،خودرابهتاریخ2500سالةهخامنشیمتصل
کرد،امادرحوزههایفرهنگیبهبهرهگیریازتوسعه
)اسماعیلزاده، میداد نشان رغبت نیز اسالمی دوران
که اول پهلوی خالف بر دوران این در .)68 :1394
رفتن باال دانست،هدف ایرانمی ملت را مخاطبانش
اعتباروحیثیتبینالمللیایراندرجامعهجهانیونزد
دیگرانبود)کسبسرمایههاینمادین(.بهنوعیقصد
داشتدرصحنهرقابتبینالمللی،خودینشاندهدکه
چگونهجامعهایچندفرهنگیوچندگونهبهیكپارچگی

باهمهمسوشدهاند.بنابرایندغدغههایملیازتمام
رسانههایرسمیدولتیاعالممیشدوبرتمامسطوح
بدینترتیب داشت. بسزایی تأثیر هنر حتی و جامعه
پیشروترینهنرمندانرانیزبهسویخودجذبمیکرد
و مدرنیسم جریانات سمت به گرایش آن حاصل که
راستای در که بود سقاخانه« »مكتب شكلگیری
را فرهنگی« »مدرنیسم نوعی فرهنگی سیاستهای

تعیینمیبخشید.
دهة40،آغازتوسعهواقتدارنسبیقشرهایاصلی
مادی پایه طبقه این بود. شهرنشین متوسط طبقه
پیدایشتحكیمفرهنگمدرنایرانبود.حاشیةپایین
آنبهواسطهنزدیكیبهطبقاتمتوسطمیداناجتماعی
متعلقبههنرفردیوهنرعامهپسندبودوحاشیهباالی
میدانبهواسطةنزدیكیبهمیدانقدرتوطبقاتباالی
که بود روشنفكرانی و اصالحطلبان جایگاه اجتماعی
اهداف با پیشرفت پارادایمهای به رسیدن برای
سیاستهایدولتهمسووهمجهتبودندوهنرمندانی
کهبهتولیدهنردولتیبهقولبوردیو»هنربورژوازی«

.)Bourdieu, 1996:216(میپرداختند
اینوجودسلسلهمراتبقدرتوحوزةسیاسی با
ساختارهمةحوزههایدیگرراتعیینوبهآنهاجهت
میداد.ازدیدگاهبوردیو؛جایگاهعواملگوناگوندرون
این یکحوزهرامقدارواهمیتنسبیسرمایهایکه
از عبارتند سرمایهها این میکند. تعیین دارند عوامل
سرمایهاقتصادی،سرمایهفرهنگی،سرمایهاجتماعیو
سرمایهنمادینکهدریکحوزه)میدان(باهمرقابت

دارند)گرنفل،154:1393(.

نقش سلیقه در ایجاد تمایه و طبقه اجتماعی 
هنریكیازعواملیاستکهافرادبهواسطهآنبرای
ایجادکردنمیانخودو هویتدادنبهخودوتمایز
دیگریازآنبهرهمیبرند.مهمنیستکهچهچیزی 
بلکه  نیست  اشیاء  ذات  در  زیبایی  نیست.  یا  زیباست 
نیز  و  مخاطبان  میان  اجتماعی  مناسبات  محصول 
استفاده آن ها از اثر هنری است و به نوعی نشان دهندة 
فرهنگپنهانیاستکهاقشارمرفهاجتماعیووارثان
فرهنگی رفتار و داوری در نحوی به بهشكلطبیعی



76

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� فصلنـامۀ علمی پژوهشی                   سال پنجم، شامرۀ 19، تابستان 1395

خودبهکارمیبرندتاخودراازعامهمردمجدانمایند
)بوردیو،650:1393-660(.برایناساسسلیقه9افراد
بهموقعیتفرددرفضایاجتماعیکهدرآنقرارگرفته
و ذائقهها جامعه مختلف طبقات و دارد بستگی است
سالیقفرهنگیمختلفیدارند.ازدیدگاهبوردیوذائقه10
وسلیقهیكیازمهمترینمیدانهایمبارزهدربازتولید
فرهنگیومشروعیتقدرتاستوذائقهعالوهبرابزار
قدرتیکابزارسلطهنیزبرایطبقاتبرترمیباشد.
برای ازذائقهفرهنگیمتمایز،هم برترجامعه طبقات
و منافع برای هم و اجتماعیشان پایگاه دادن نشان
امتیازاتشاندرحوزههایفرهنگیواجتماعیوسیاسی

استفادهمیکند)بوردیو،599:1393(.
طبقهاجتماعی+سرمایهفرهنگیتمایز

بهتعریفیدیگرذائقه،همانسرمایهفرهنگیاست
کهدرونمانهادینهشدهاستومااینذائقهویژهرابه
نمایشمیگذاریموبهآنمشروعیتمیبخشیموطبقة
مابرآنمهرتأییدمیزند.براساسنظریاتبوردیوطبقه
اجتماعی،دریافتکلیشرایطفرهنگیحاکمبرجامعه
هویت عنوان به را طبقه مفهوم که میشود تعریف
اجتماعیمطرحودرمواردیدیگرطبقهبهعنواننهاد

مطرحمیشود)گرنفل،151:1393(.
درجریانتحوالتمدرنیستیایراننقاشاننوجوبه
اروپایی قدیمی یا رایج نمونههای از صوری اقتباس
پرداختنددرایندورهفاصلهفرهنگیآنهابافرهنگ
مدرنعمیقترشدهبود.بدینترتیبازاینزمانبهبعد
با میتوان مردم عامه با را نوگرا نقاش هنرمند رابطه
رابطهروشنفكروطبقهتحصیلکردهدانشگاهیباعموم
مردممقایسهکرد.زیراناگزیربودندمدامباچالشناشی
ازجداسازیدروجهابزاریعقالنییکدستاوردمعین
)مثالسبک،رسانه،اسلوبوابرازفنیـهنریخاص(
روبهروشوند.لذاهنرمنداندراینشرایطدرگیرچالشی
شدندکهنهمیتوانستندخودراازمیراثهنریجهان
آنهاظرفیت بومی ـ فرهنگسنتی نه محرومکنند،
پذیرشیاارتباطبادستاوردهایجدیدرامیدادونه
امكانایجادزمینههایالزمیچونموقعیتاجتماعی،
فرهنگی،علمیوفناورانهراکهسببپیدایشدرونزایی
زیبا نگرشهای طبیعی تحول یا مكاتب و سبكی

شناختیدرجامعهمیشودراداشتند.بههمیندلیل
رفتارنوگرایانههنریدرجوامعغیرمدرنحاصلهمان
تضادهاوتناقضهاییاستکهترکیبوتعاملسنتو
نودردیگرعرصههایزندگینیزخودرانشانمیدهند.
اینترکیبمتناقضنمادرکارهایهنریممكناست
پیوند و کردن هماهنگ مفهوم )به آگاهانه تلفیق به
دادن(سنتونودستیابدیادرشكلناموفق،التقاط
نمونههای از گرفته بر عناصر بندی مفهومسرهم به
عملكرد .)65 :1385 )بقراطی، میانجامد گوناگون
هنر حوزه بر که تأثیراتی و دوران آن در روشنفكران
عامه با اجتماعی طبقه این بیشتر تمایز داشتسبب
مردمودراصلجامعهسنتیشد.روشنفكرکهخودرا
و ایدئولوژی لحاظ از ویژه )به جامعه رهبر نوعی به
سبب نیز خود از تلقی همین و میانگاشت فرهنگ(
ایجادنوعیفاصلهمیانهنرمندنوگراوعامهمردمشد.
عمدهتحصیلکردههاوفرنگرفتههایاولیهازطبقه
اشرافبودندکهخودپیشاپیشبهنوعیبامردمفاصله
داشتندهمینفاصلهوگسستروشنفكر)هنرمندنوگرا(
ازجامعهوپیشینةخوداورادچارحسرهاشدگیو
تنهاییومسألهایبهنامهویتکرد.بنابراینهویتخود
زندگی  خاص  سبک  و روشنفكری گروههای در را
روشنفکری می یافتند و این سبک خاص زندگی شامل 
نوع سخن گفتن، لباس پوشیدن، محل ها، گالری ها و 
کافه های آمد و شد، شغل و مانند آن از یک سو ایجاد 
نوعی وحدت و هم گرایی درون این اجتماع می کرد و از 
سوی دیگر به معیارها و نشانه هایی برای ایجاد تمایز با 

سایر گروه های اجتماعی تبدیل شده بود.
خاص سبک و روشنفكرانه هویت جستجوی لذا
هنرمندان فاصله تشدید برای عاملی به خود زندگی،
نوگراباعامهمردمتبدیلشد.باواسطهشدنمنتقدان
عامه با نوگرا هنرمند بین فاصله هنری نویسندگان و
مردمبهرسمیتشناختهشدهوحاالدیگربرایدرکو
تاقواعد،خصوصیات، نیازبود اثرهنری از لذتبردن
ویژگیهاوروابطآنباسایرآثاروسبکهایهنریرا
دردورههایمختلفمیدانستندواینهااطالعاتیبود
آموزشی مراکز و کتابها و نشریات طریق از که
و شرایط این طبیعتاً اما کنند. کسب میتوانستند
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امكاناتبرایعموممردمممكننبود)راوردراد،1387:
.)57

مراکه هنری تولیدکننده سرمایه های فرهنگی
برای میتواند اقتصادی سرمایه بوردیو نظر طبق
صاحبخودسرمایهفرهنگیواجتماعیایجادکندو
سرمایهفرهنگینیزباکارکردخودسرمایهاقتصادیرا
بهوجودمیآورد.بهعنوانمثالظهورمجموعهنهادهای
اقتصاد عملكرد ضروری شرایط وجودشان که خاصی
کاالهایفرهنگیاست.ایننهادهاعبارتندازمحلهای
ویژه نهادهای غیره( و نمایشگاهها و )موزهها نمایش
تقدسیاتجویز)آکادمیها،محافلهنریوغیره(موارد
کنندگان مصرف و تولییدکنندگان بازتولید به مربوط
)مدارسهنریوغیره(عامالنوکارگزارانمتخصص
)واسطهها،منتقدان،مورخانهنر،صاحبانمجموعههای
هنریوغیره(کهواجدهمانخلقیاتیهستندکهبه
و میشود طلب هنر میدان جانب از معینی صورت
قادرنددرزمینهسنجشهنرمندوآثارشمعیاریاحد
معینارزشرارسمیتبخشند.)بوردیو،155:1390(
پسمیتوانگفتآنچهدربابسرمایهفرهنگیمهم
تلقیمیشودایناستکهروشنفكرانبهدلیلدسترسی
بهسرمایهفرهنگیجزءطبقهمسلطمحسوبشدهوبه
کنشهای دلیل همین به شخصیاند منافع دنبال
فرهنگیکهبهظاهربیطرافانهترینبخشهاهستند،در
اصلواجدسویههایمادیاندکهبهانحصاریشدنآن

دردستسرمایهدارانفرهنگیمنجرمیشود.
همانطورکهبوردیوتحصیالتراجاییمیداندکه
سرمایهفرهنگیشكلینهادینهپیدامیکند.بههرحال
مهمایناستکهشكلهایسرمایهدرادامهوهمراهبا
یكدیگرهماننداجزاءیککلدیدهشوند.)جدول-1(
)گرنفل،174:1393(گسترشدامنةجنگجهانیدوم

بهایرانورفتنرضاشاهوبرقراریمختصرآزادیهای
اجتماعیمجالیرابراینوجوییهنرپدیدآورد.ایران
ایدئولوژیهای و عقاید برخورد معرض در ناگهان
به بسیار شوق با روشنفكران و گرفت قرار متفاوتی
که عواملی از یكی رفتند. جدید مفاهیم استقبال
میتوانستزمینهسازگسترشاینجریانشود،آموزش
بادیدگاههایمدرنیستی افرادتحصیلکرده تربیت و
بود.بدینترتیبدانشكدههنرهایزیبا1319ه.شبا
تزیینی هنرهای هنرکدة و فرانسوی استادان حضور
1339)باحضوراستادانفرانسویوایرانیکهدرغرب
آموزش شیوههای شد. تأسیس بودند( کرده تحصیل
غالبکهتمایلبهجریاناتمدرنیستیداشتباعثشد
کهاستفادهازانواعخطفارسی،عناصرتزیینی،کاشی،
قالی،نقشمایههایروستاییوعامیانهباشیوهونگرشی
نومتداولشود.بیشتراعضایمكتبسقاخانهازجمله
عربشاهی، مسعود و آرام پیل فرامرز تبریزی، صادق
از قندیز منصور و زندهرودی حسین تناولی، پرویز
فارغالتحصیالنایندانشكدهبودند.)تصویر1و4و7(این
هنرمنداندرتكاپویرسیدنبهیکسبکایرانیگاهی
برداشتهاییظاهریوحتیتفننآمیزازمنابعهنری
قدیمیداشتندکهتالششانبرایتطبیقاینعناصربا
قالبهایجدیدبهنتایجمناسبینرسیدولیازسویی
اینمكتبراهبروزانواعگرایشهایتزیینیرادرهنر
و اهداف .)27 :1393 )زهتاب، کرد هموار ایران
سیاستهایحوزههنرکهدرجدالتلفیقعناصرسنتی
باروحیهایمدرنبود،سعیدرنگرشینوبهگذشتهو
سیرتحوالتهنردرایرانداشت.همینامرسببشد
تاازجانبدربارنیزاقداماتیدرجهتپشتیبانیوایجاد
گرایشهای و معرفیشاخهها و ترویج برای نهادهایی
مختلفهنریایرانیصورتبگیرد.ازجملهحمایتها،
بود. دفترمخصوصفرحهمسرمحمدرضاشاهپهلوی

نمایشگاه،موزهمجالتونشریاتوسخنرانیهاعینیتیافتهدرجامعه
درکمعیارهایهنریوسبکهاوقواعدهنریعادتوارههاوتمایالتوگرایشهادرجامعه
نگاهفرهیختهوروشنفكری–سلیقهوذائقهوشناختجسمیتیافتهیاتنیدهشدهدرفردیاجامعه

تمایز

جدول1.شكلهایسرمایهفرهنگی
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اینمرکزعمالدرراسامورفرهنگیوهنریقرارداشت
نقشی هنری  گرایش های  برخی به دادن جهت در و
بسزاداشت.هدفاینسازمانفرهنگیباالبردنسطح
سلیقهجامعهوآمادهساختنآنانبرایپذیرشمدرنیسم
ازطریقآموزشهمگانیبود)تماشا،1350الف-48-
49(.براینمونهجشنهنرشیرازرامیتوانعنوانکرد.
و اعتبار کسب در آنها تمایل نشانگر فعالیتها این
احیاءفرهنگایراندرسطحجهانیبود.بهعبارتیاز
دیدگاهبوردیوستیزبرایکسبسرمایههاینمادینبود.
در آن به آموزشی نظام آنچه وی نظریات اساس بر
ارزش و اعتبار یا مشروعیت متوسط، طبقة فرهنگ
میبخشدراسرمایهنمادینمیگویندوآنرابهعنوان
سرمایةفرهنگیمعتبرمیسازد.همینعاملباعثتمایز
نیزمیشودیعنیدراینگروههااعضایگروهبهدنبال
رسمی تأیید کسب نیز و خود فرهنگی برتری اثبات
استکهبرایآنبهرقابتوستیزباهمبرمیخیزند

)گرنفل،163:1393(.
دوره، آن در ایران هنری تحوالت جریان در
پروپاگاندایکارگزارانفرهنگییاخطسیرفكریآنها
دارای هم و مدرن اصطالح به هم هنری مشوق که
شناسنامهایرانیبودند،سببایجادنوعیکثرتنگریدر
نقاشیایرانشد)افشار،215:1391(.اینانگیزههادر
1345 1338تا از سال دو هر که نقاشی بینالهای
برگزارمیکردندتقویتمیشد.جریانیکهبیشترازباال
هدایتمیشدوبهخصوصدربینالچهارم)1343ه.ش(
نظر و گرفته قرار ایرانی و خارجی داوران تأیید مورد
بسیاریازمخاطبانخارجیراجلبکردوبهاصطالح
خصلتتوریستپسندداشتیعنیآثاریمطابقباذائقه
که نگر سطحی و حوصله کم مخاطبانی سلیقه و
میخواهندهرچهزودترببینندوبهرهبگیرندوهمه
چیزراآمادهدریافتکنندتاسطحشعوروفهمهنرمند
راپایینبیاورند.یعنیالمانهاونشانههاییازایرانچون
و بارنگ فارسی نوشتار و یاخط و نقوشهخامنشی
ایرانی هنر از را او انتظار که ست کافی مدرن لعابی
برآوردهسازد)شایگان،78:1392(.بهعالوهراهیابیبه
نمایشگاههایبینالمللیمانندبیینالونیز،بالسویس،
پاریسوسالنپاییزیدرپاریسونمایشگاهواشوآرت

راه آثارهنری الگوارشدنبرخی واشنگتنزمینهساز
مارکو کارهای مانند شد نمایشگاهها این به یافته
کالنتری پرویز و )تصویر3( گریگوریان11

.)Diba.1989.155(

برای مناسبی فضای دولتی حمایتهای ادامه در
افزایشگالریهاجهتنمایشوفروشآثارمهیاشد.
و بهشكلیحرفهای دردهة40هرچند گالریداری
رسمیدستاندرکارفروشآثارهنریشد،امافقدان
اغلب که شد سبب هنرمندان با آشنا متوسط طبقه
خریدارانراافرادیازخانوادهسلطنتیویامهمانانو
سفرایخارجیتشكیلدهند.درواقعخریدآثارهنری
توسطاقشارمرفهوثروتمندان،تملکومصرفکاالهای
در تشخص و کسب جهت استراتژی نوع یک هنری
طبقهایخاصبود.بهعبارتیآنهاسرمایههایاقتصادی
خودراتبدیلبهسرمایهفرهنگیمیکردندواینخود
زیراآنهادر ازعموممردممیشد. تمایزآنها سبب
مشخصههای اجتماعی فضای در انسانی گروههای
فرهنگیخاصیپیدامیکنندکهآنانراازدیگرانجدا
میسازد)بوردیو،397:1393(.عالوهبرایننهادهاو
مراکزآموزشینشریاتوانجمنهاومحافلهنرینیز
درهمسوکردنوجهتدادناینجریانمؤثربودند.

افرادی بههمراه اواخر1327داریوشهمایون در
هنری انجمن شیبانی منوچهر سپهری، سهراب چون
»جامجم«راتشكیلدادند.ازآنجاکهاکثرانقالبهای
دنیاباجنبشهایهنریآغازشدهبود،آنهانیزگمان
میکردندبهوسیلةجنبشهنریمیبایستزمینهساز
انقالبشوند.عقایدآنهابرایناساسبودکه»فرهنگ
ما،خواستها، نیازمندیهای ما، فولكلور ما، تاریخ ما،
وضعزندگانیوطرزتفكرملتایرانخواهدبودواینها
استکهدرقالبهاینوریختهخواهدشد«)همایون،
هنرهای در خصوص به عمل در اما .)41-39:1328
تجسمیدرپدیدآوردنچنینهنرملیکامیابنبودند.
فرهنگیخروسجنگیکه و نشریةهنری آن از غیر
جمله از نیز بود شده راهاندازی ضیاپور جلیل توسط
نشریاتیبودکهسعیدرایجادتحولوتغییرنگرشو
سعی نشریه این داشت. خود زمان هنر به نو دیدگاه
میکردتاافكارواندیشههایمدرنیستیرامطرحوبه
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عبارتیآنراباهنرایرانیتلفیقکند.درشرایطهنری
با بایدکارش میکردندکه حس  ایرانی نقاشان جدید
هنرمندغربیمتفاوتباشدواغلبراهحلهایسطحی
وعجوالنهراانتخابمیکردندکهعناصرتصویریکهن

ایرانرادرقالبیمدرنارائهدهند.

نقش روشنفکران در تحوالت مدرنیستی 
طبقه با مترادف روشنفكر اصطالح گذشته در
رشد و سریع گسترش با اما بود. حقوقبگیر متوسط
برای ویژه به و کرد پیدا تشخص طبقه، این جوامع،
روشنفكران،نویسندگان،روزنامهنگارانوهنرمندانبه
قبول با .) 250 :1389 )آبراهامیان، شد گرفته کار
حقوقملتدرمتنآزادیهایسیاسیناشیازپیروزی
تشكلهای و بیان آزادی قبیل از مشروطه، انقالب
اجتماعیوهمپایرونقروزنامهنگاری،موجبشدتا
زمینهکارروشنفكرانگسترشیابد.دردورانرضاشاه
روشنفكراندرمقامحامیانناسیونالیسموسوسیالیسم
پایههای نهایت در و داشتند جامعه در بسزایی نقش
دست به مدرن رویكردی با اجتماعی پیشرفت مادی
فرهنگ دیالكتیک )همان:260(. شد نهاده بنا  آنها
دهة40تضادمیاندورویكردفكریبهحسابمیآیدکه
یكیازآنهارویكردشماریازهنرمندانواندیشمندان
باهدفدستیابیبهکمالآثارهنریوفكریبود.آنان
بهابزاربیانتوجهداشتندوبهجنبهفكری،فلسفیو
اصلیشان انگیزه و داشتند نظر خود کارهای نظری
نگری ساده و سویهسطحی دوم رویكرد بود. نوآوری
گفتمانسیاسی)شبهسیاسی(بودکهازهنرمندانو
اندیشگرانتعهداجتماعیوایدئولوژیکطلبمیکرد
میخواند فرمالیستی را بیان در نوآوری به اشتیاق و

)احمدی،126:1385(.
ه. با1340 )مقارن اواخردهة60میالدیکه در
ش(جنبشاجتماعیکهازکشورهایصنعتیوپیشرفته
آغازشدهبودجهانرافراگرفت.درکشورهایاروپایی
جوانانبهانتقادازساختارهایسرمایهداریحاکم،اقتدار
و فاشیستی ایدئولوژیهای و عدالتی بی طلبی،
آگاهیهایکاذبپرداختند.ایناعتراضهااگرچهدر
مارکسیسم خالف بر اما داشتند ریشه چپ اندیشه

خود »از روی بلكه سرمایه مفهوم بر نه کالسیک
الگوی این میکرد. تمرکز غربی جوامع در بیگانگی«
منتقدبهفرهنگغربیازطریقبسیاریازدانشجویانو
روشنفكرانیکهدراروپاتحصیلمیکردندبهایراننیز
منتقلشد.موجآثارامرسزار،فرانتسفانونوژانپل
سارترکهبهمقولةاستعمارمیپرداخت،کشورهاییرا
غرب مقابل در تنها نه که میداد قرار ایران الگوی
بزرگ انقالبهای مردم به تكیه با بلكه میایستادند
زمان آن در ایران اما بودند. داده راشكل ملیگرایانه
مستعمرهکشورینبود،روشنفكرانایرانیوضعیتخود
راازنوعپدیدهایبهناماستعمارنومیدیدندکهطی
نخبگان قراردادن وسیله با استعمارگر کشورهای آن
اجتماعفرهنگآنانراموردهدفقرارمیدادند.چنین
گفتاریدرایرانمنجربهنوعیبدبینیبهنخبهگرایی
گروههای موجود پتانسیل با همراه و شد روشنفكران
و بومی فرهنگ بهستایشمردم، چپگرایکالسیک

سنتانجامید.
ایننویسندگانوروشنفكرانرامیتوانبهدوگروه
و احمد جاللآل کرد. تقسیم مذهبی غیر و مذهبی
گروه تأثیرگذاران مهمترین از شریعتی علی بعدها
محصول را غربزدگی احمد جاللآل بودند. مذهبی
عملروشنفكرانمیداندوغربزدگیایرانیانوبیگانه
شدنآنانرابافرهنگملی،خطربزرگیبرایتمدنو
فرهنگایرانیمیشناسد:»اگردراواخرسدة19)صدر
جانمان به اکنون بود گوشمان بیخ خطر مشروطه(
ترتیب بدین .)22 :1372 احمد، )آل است« نشسته
حملهبهغربواسطورهزداییازآنبهخلقنوعیاصالت
گراییمنتهیشدکهبرخالفجهانسومگراها،گفتاری
به خود انتقادی و انقالبی ازخصلت که بود فرهنگی
غربنیزتهیشدهبود.اینگفتماناصالتگراپتانسیل
فرهنگیخودی ارزشهای روی تنها که داشت را آن
انگشتبگذاردوحولخودجریانهایهنریخلقکند.
اینعقایدوایدوئولوژیهایمحافلروشنفكریبهحوزه
هنرنیزسرایتکردهوباعثتولیدآثارهنریشدکهاز
سوییباالهامازهنرغربوبهشكلیبازتولیدهنرغربی
برای دیگری مقاصد و اهداف دیگر سویی از ولی بود
هنرمندایرانیارجحیتوارزشپیداکردهبودکهمقابله
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بودپس آن اصلی مضامین از غربی هنر و فرهنگ با
چهرهایمتناقضنماراازخودنشانداد.

رویکرد هنرمند به عنوان کنشگر
همانطورکهگفتهشدهنرمنداننوگراکهاکثراًدر
خارجکشورتحصیالتوتجربیاتیمدرنیستیداشتندبا
البته و هنری مراکز دانشكدهها، بر غالب فضای تأثیر
سبب پهلوی دولت فرهنگی سیاستهای و حمایتها
شدندتاهنربهویژهنقاشیگرایشهایینوپیداکندو
مرتبه و کنند جذب خود برای جدیدی مخاطبان
اجتماعیوهنریخودراتثبیتنمایند.بهقولآیدین
آغداشلوکهدریكیازمصاحبههایشدرموردعملكرد
به نسل »این است: گفته سقاخانه مكتب هنرمندان
آسودگیدستیافتکهنتیجهتالشهنرمنداننقاش
پیشینبودوآنهاسعیمیکردندتاکلدورةصدسالة
رادریکدههمروروعرضهکنندوحاصلآن غرب
اغتشاشیدردرکوبازنموداینشیوهازنقاشیبودکه
منجربهدورافتادگیوبیگانگیروشنفكروهنرمنداین

دورهشد.«12
البتهجداشدنازسنتورویآوردنبهمدرنیتهکار
آسانینبود،بخصوصکهآنهانمیدانستندایندوچرا
وچگونهدرتقابلباهماند.آنهانهمعرفتعمیقنسبت
و فلسفه تاریخ، مدرنیته، اساساً نه و داشتند خود به
مدرنیزه با حقیقت در میشناختند. را آن مولفههای
کردنهنرخوددرهردوصورتشچهازنگاهشرقگرایانه
وچهازنگاهملیگرایانهاش،منجربهتولیدهنریمستقل

ازفرهنگواقعی،سیاستویااقتصادروزخودشدند.
عمومی، عرصهای خلق با هنرمندان این طرفی از
یكدستومنسجمموجببهانزواکشیدنهنرمردمی
حقیقیشدند.هنرمنداناینمكتبباواردکردنعناصر
مردمیومذهبیدرآثارخودتحتعنواننقاشیمدرن
به زمان آن در که قهوهخانهای نقاشی تا باعثشدند
مذهبی، سیاسی، مضامین با مردمی هنر یک عنوان
اسطورهایایرانوهماهنگبافرهنگعموممردمجامعه
میکرد( طی زمان آن در را خود طبیعی روند )که
به داشت، را خود خاص مخاطبان و میکرد فعالیت
شود قلمداد فولكلوریک و پردهنگاری کیچ، عنوان

.)moallem, 2014: 299(

امرنشانگرآناستکهاینمكتبدرذات همین
عبارتی به است. داشته دوگانه هویتی ابتدا از و خود
این آثارنقاشان در شده اقتباس عناصر که همانگونه
مكتبونیزایدئولوژیوخطسیرفكریاولیهآنهانیز
این بهگونهایکه ومتناقضداشت، خاصیتیدوگانه
مكتبمطابقباشرایطوتغییراتسیاسیوموقعیتهای
و اهداف بر و داده تغییر را خود مواضع اجتماعی،
ویژه به  مردم عموم توجه مورد بیشتر که مضامینی
کارگزاراندولتاسالمیبود،تأکیدکردندودرجهت
همسوشدنباآنهاتغییرجهتدادند.چنینبودکه
بزرگ مسأله یک درگیر سقاخانه مكتب هنرمندان
اجتماعیوفرهنگیشدندکهالبتههنوزهمبهجواب
قطعیازآننرسیدهاند.همانطورکهرویینپاکبازنیز
عقیدهدارد:»ایننوگراییاگرچهازدستاوردهایغرب
مایهگرفتامادقیقاًباآنیكینیستچوننهدرتحول
مدرنیسمسهمیداشتونهدرنقدآن«)پاکباز،1385:
127(.باوجودآنكهآثاراینهنرمندانازنظربصریبا
فرهنگعامهوهنرمذهبیوسنتیدرپیوندبودندواز
نظرهنریخاموغیرحرفهایمحسوبمیشدند،امانزد
هنرمندانمنسوببهاینجریانارزشیدوبارهیافتند.
درنهایتنتیجهبیشتربانوعرویكردوفضاینوسازی
عمومیهمخوانیداشتتامدرنیسم.سعیاینهنرمندان
به چه اگر سنتی نقوش و مدرن هنر بین ارتباط در
سرانجامرسیداماآنچنانکهبایدنمیتوانستبرمخاطب
تأثیربگذارد.شایدبهایندلیلکهاینهنرمندانعمیقاً
بهآنچهبهکارمیبرنداعتقادراسخینداشتند.محدودیت
واژگانبصریسقاخانهدرگذشتهنتوانستویاشاید
امكانآنرانیافتتااینواژگانرابهطریقیغیرتزیینی
بهامروزپیوندبزند.اینعاملسببشدتااینجریان
تنهادرحدبازتابندهکلیتهاییازفضایمدرنیسمدر
سلیقه تأثیر تحت هنرمندان این بماند. باقی ایران
مخاطبانکهگرایشاتمدرنیستیداشتندومخاطبان
برای نگاهیشرقشناسانه با توریست ویژه به و غربی
جلبنظروارضاءخواستهایآنهاازمفاهیمتزیینیبا
رنگهایالجوردوطالییوترکیبرنگهایسنتیو
شیوههای با پیچان و منحنی خطوط از استفاده نیز
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اجراییغربیواصلتقارنوتعلیقعناصر)کهبهنوعی
تكرار و بود( مینیاتور ترکیبعناصرموجوددر یادآور
نوشتهواعدادوایجادکثرتفرم،چونطرحیازبافت
وزمینهبدونهدفیاقصددرارائهمفهومیویژهدرآثار
خوداستفادهکردندواینبهجهتجلبمخاطبانغربی

ونوگرابود.
یكیازعواملمؤثردرمقبولیتاینمكتبدربین
مخاطبعامهکاربردعناصرسنتیومذهبیملیبود.
کشفموتیفها13ونقشمایههایقدیمیکهخیلیاز
مانند ادعیهها و خرافات و طلسم وسایل از آنها
کتیبههایقدیمی،جاموقفلونقوشگلیمهاونمادها
وشمایلهایمذهبیودینیکهمضامینحماسهکربال
رایادآوریمیکردومانندپنجرهدخیلوپنجهحضرت
ابوالفضلونیزنقشمایههایدورهقاجارواسبسواران
وپیكرهزناندورهناصریویادورهآشوروکتیبههای
هخامنشیباعثشدتاازشدتمدرنوگنگبودنآثار
چون )7 )تصویر .)141: )گودرزی،1380 شود کاسته
ایننوعمخاطب)عامهمردم(باعناصرمذهبیوسنتی
کهدرآثاربهکاررفتهبودمانوسشدهوگمانمیکردند
کهدرکشمیکنندولیدرنهایتآثارتولیدشدهمفهوم
لحاظ از تنها و نداشت زیبا بندی ترکیب و خاص
ساختارگرایی،زیباییبصریایجادمیکردونهمفهوم
)افشار،1393: ایران کهن و دیرینه ازسنت نشانهای
ویژگی که عناصر و شمایلها این انتخاب در .)193
یا اشیاء فرم احتماال جز داشتند، یكسانی و همگانی
اشكال،معیاریکهشاملپیچیدگیهایمعنایی،نقدبه
گذشتهیابازخوانیآنبرایبكارگیریدرامروزباشد
وجودنداشت.اینعناصرتنهامانندکالبدیبیروحدر
شدند نوگرا هنر ترکیببندی عناصر جذب فرم قالب
ضرورت و عامه فرهنگ هوای و حال از آنكه بدون
استفادهازایننقوشوعقایدنهفتهدراشكالوتصاویر

درآثارتولیدشدهدیدهشود.

نقش انقالب اسالمی در تحوالت مکتب 
سقاخانه

از سقاخانه مكتب بنیانگذاران که نگذشت دیری

فراتررفتندوهنرمندانآنهریک اولیهآن مرزهای
بهتجربهکردند.همانطورکه راشروع نو شیوههای
کوچكتری میدانهای به را بزرگ میدانهای بوردیو
بر حاکم عمومی قواعد از که حالی در نمود تقسیم
میداناصلیمتابعتمیکند،ممكناستنیازبهجهش
کیفیبرایحرکتازمیدانبزرگتربهسویزیرمیدان
موجهباشد.زیراهمعامالناجتماعیوهمآنانکهبه
دنبالفهمودرکهنر)متناسبباشرایطموجودحاکم
برمیدان(هستندخودرانیازمندچنینجهشیاحساس
از یكی بوردیو .)133 :1393 )گرنفل، میکنند
و رشد سنتی، جامعه در را شدن مدرن رویكردهای
طلبی استقالل و آزادی وحس انقالبی روحیه ترویج
میداند)گرنفل،243:1393(.اینهماناتفاقیبودکه
از یكی داد. روی سقاخانه مكتب تحوالت جریان در
تغییرگرایش عواملمهمدرجهتگیریهایجدیدو
،)1350 )دهة پهلوی دورة اواخر در سقاخانه مكتب
از البته و اجتماعی و سیاسی دگرگونیهای و شرایط
دستدادنحمایتهایدولتقبلیوهمچنینمخاطبان

قبلیخودبود.
بدینترتیبپسازانقالبباقیماندنشكافبین
باسویههای مدرنیسم اجتماعی - فرهنگی آرمانهای
از را سقاخانه عماًل آن، اجتماعی تحوالت و انقالبی
مشروعیتسابقآنعاریکرد.پسازگذشتچندسال
پیشگامدرجریانسقاخانه اگرچههنرمندان انقالب از
خود آثار ارائه برای شانسی خط( نقاشی خالف )بر
بهخارجازکشورمهاجرتکردندیااز نیافتندواکثراً
فعالیتبازماندندولیتأثیرگرایشهایهنریاینمكتب
هنرمندان آثار در امروز تا حتی بعد نسلهای در را

میتوانمشاهدهکرد.
بدینترتیبپسازانقالباسالمیبادگرگونیهای
اجتماعیوسیاسیاهدافومقاصددیگریدرجامعه
مخاطبان لذا بودند. شده شناخته ارزشمند و مطرح
جدیدفرهنگوهنر،گرایشاتومنافعدیگریراطلب
میکردودرضمنآنهامخاطباندیرینخودباسلیقه
وذائقهاشرافیتغربیونیزتوریستهایخارجیرااز
دستدادهبودند.بههمینسببتالشهاوخطسیر
تولیدآثارجدیددرجهتجلبرضایتونظرمخاطبان
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جدیدشكلگرفت.لذاباتوجهبهاینكهنمادهاونقوش
سنتیوعامیانهچهرهایازایراناسالمیوملیرانیزدر
برمیگرفتوازنظردولتجدیدبهعنوانمیدانقدرت
بااندیشههایانقالبیوایدئولوژیهایاسالمیودینی
رویكرد با مكتب این بنابراین گرفت. قرار تأیید مورد
هویت و اسالمی و دینی مضامین با مطابق جدیدش
ایرانی،ارزشیابیوسنجیدهشدوبهعنوانیکابزارو
سالحفرهنگیدرمقابلغربومظاهرآنوتأکیدبر
عقایدمذهبیواسالمگرایانهارزشمندشدهوبهآنبها
دادهشد.همینامرباعثقدرتومطرحشدندوباره
اینمكتبباتأکیدبرمقاصدوجهتگیریهایهمسوبا

سیاستهایانقالباسالمیشد.
علیرغماینكههنرانقالبدرابتداتمامیاشكالهنر
مالحظه با اما کرد انكار یا محكوم را انقالب از پیش
دقیقحتیدربرخیازآثارگروههنرمندانانقالبنیز
آثاردهة1340هنرمندانجریان با برخیمشابهتها
نقش و عناصر از آنها استفاده در دستکم سقاخانه
ساختارهای در حتی محبوب، مذهبی مایههای
از گرفته بر اشكال است. تشخیص قابل فرمالیستی
در غالب ویژگی شیعی شمایلنگاری و خوشنویسی
پوسترها، در ویژه به انقالب هنر گوناگون صورتهای
تمبرهایپستیونقاشیهایدیواریبود)کشمیرشكن،
22:1394(.بهطورکلیتمایالتمدرنیستینوسنتگرا
دردورهپسازانقالباسالمیودردورانجنگروندی
ویژه به و 1360 دهة اواخر در تنها  داشت آهسته
سالهایآغازیندهة70نمودیدوبارهیافت.توجهبه
ایجادگونهایهنرایرانی–اسالمیمستقلازهنرغربی
باظرفیتهایانتقالارزشهایفرهنگیملیازاهداف
اینگرایشبود.درایندورهطرحدوبارهمسألههویت
برابر در هویت این از صیانت مسأله و ملی و هنری
فرهنگغربیوتهاجمفرهنگیناشیازجهانیسازیدر
ازهنرعامیانه،کارمایههاو بازگشتبهعناصری قالب

مضامینسنتیدرهنرایندورهتجلییافت.
بازگشتبهساختارهایبنیادینهنرگذشتهدرهر
برگزار پیشنهادهای از محتوایی و شكلی وجه دو
و ملی هنری هویت احراز برای دوساالنهها کنندگان
از نیز بینالمللی هنر عرصه در شرکت بود. اسالمی

مقاصدمهمتشریحشدهدراهدافایندوساالنههابود
و هنرمندان اصلی دغدغههای از یكی به بعدها که
مسئوالنتبدیلشد.بهکاربستنزبانبینالمللیهنر
درکناراحیاءهنرسنتیایرانوحفظهویتهنریاز
شرایطاصلیبرایحضورموفقدرعرصهبینالمللیهنر
تلقیشد.بدینترتیبتجدیدحیاتهنرمدرنایرانیدر
با ساالنهها دو برگزاری با همزمان و 70 دهة اوایل
افتاد. اتفاق مدرنیستی متنوع رویكردهای نمایش
قالبهای و سنتی کارمایههای تلفیق با رویكردهایی
مدرنکهشباهتجالبتوجهیراباجریاناتسقاخانه
پیشازانقالببهنمایشمیگذاشت.سنتهایبومی
هنریعامیانهومضامیناسطورهایایرانباستان،آثار
به کرات به تمثیلی و نمادین بیانی با عرفانی و ادبی
عنوانموضوعدرآثارهنرمنداننوگرایایندورهپدیدار
شد.استفادهازعناصرشكلیهنرگذشتهمانندنگارگری،
نقشمایههایتزیینیوخوشنویسینیزازکارمایههای
اصلیآثاراینهنرمندانبود.)تصویر8(درمسیرتحوالت
نقاشی با ارتباطخط به توجه با ازسویی مكتب این
اکسپرسیونیسمانتزاعی،کاربردخطدرهنرمعاصرایران
بهعنوانروشیبرایتطبیقاشكالسنتیبانمونههای
و یافت رواج ازهنرمندان میانعدهای در مدرنیستی
این نهاد. نو خوشنویسی جنبش بر بسزایی تأثیر
هنرمندانکهاغلبخوشنویسانیحرفهایبودندوپیش
ازآننیزدرگرایشهایخوشنویسینوفعالیتوآثاری
راباگرایشهایینوتولیدکردهبودند.اماعدهایدیگر
باپیرویوتقلیدازشیوههایاجراییوبازیباساختارو
فرمخطبهگرایشیجدیدتبدیلشدندکهاینجنبش
ازبطنسقاخانهبوجودآمدهبودوبهعنواننقاشیخط
شناختهشد)افضلطوسی،84:1388(.آنچهاینژانر
راازخوشنویسیمتمایزمیکندرهاییآنازاصولو
قواعدثابتوغیرقابلتغییرخوشنویسیسنتیاست.
گروهیازاینهنرمنداننقاشانیبودندکهباتوجهبه
دستاوردهایهنرمدرنوقابلیتهایبصریحروفدر
مانند دادند.14 قرار آثارشان سوژه را خوشنویسیخط
زندهرودی،پیلآرام،صادقبریرانیومنصورهحسینی.

درحقیقتبهزعمبرخیاینشیوهکارمشابهوالهام
در اروپا در )لتریسم(15 حروفگرایی جنبش از گرفته
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دهة70میالدیبود)کشمیرشكن،148:1394(.ولی
تأثیرجسمیوروانیرنگوخطودیگر آثار این در
مبانیارتباطاتتصویریجاینگاهمفهومیوکالمیبه
اینعناصردرهنرسنتیراگرفت.برایناساسمیتوان
با برخورد در سقاخانهای لتریستهای آثار گفت
خوشنویسیگونهایجهتگیریآزادومدرنداشتند.
اینشیوهدرآثارپیشگامانسقاخانهیعنیزندهرودیو
تناولیوپیلآرامتبدیلبهعناصراصلیشد.)تصویر1و4(
از اولیهاش آثار در رودی زنده مثالحسین عنوان به
خطوطومتونوادعیهوکتیبههایقدیمیبهرهمیبرد.
)تصویر2(ولیدرآثارمتأخرشبهنوعیشوخیتبدیل
شدوبعضابهجملههایبیمعنابهپرکردنفضایتابلو
پرداخت)زهتابچی،1394:187(.روشیکهبعدهادر
اینمیان ادامهپیداکرد.در آثارهنرمندانتجددگرا
تأثیراتیکهجنگتحمیلیباایدئولوژیهایخاصخود
و هویتطلبی و غربی ضد داشت برمقاصد مبتنی
دوبارة یافتن اهمیت باعث داشت اسالمگرایی
هویت و ملیگرایی بر تكیه و غربی ضد سیاستهای
طلبیباچهرهایاسالمگرایانهشد.اینروندتاسالهای
بعدازجنگنیزادامهیافتولیهنرمندانیکهدراین
مسیردنبالهرویسنتگرایانسقاخانهبودندباتكرارو
تقلیدشیوههاومضامیناینمكتبدرسالهایپیشین
هجوآمیز، و نما متناقض رویكردی با بار این البته و
بیشتربرجنبههایاقتصادی،کلیشهای،سلیقهعمومو

بازارهنرصحهگذاشتند.درواقعبااصراربراینمواضع
وتكرارایننشانههادرآثارشانکهدرحقیقتزمانآن
گذشتهبودودیگرتأثیرچندانیبرمخاطبنداشته،جز
نوستالژیوتداعیخاطراتناشیازجنگکهآنهم
امر همین بود. شده کار وکلیشهای ضعیف و بیمایه
باعثایجادنوعیحسمقابلهونگاهیطنزآلودنسبتبه
نهایت در که شد، سقاخانه مكتب جدید رویكرد این
منجربهگرایشهاییدرقالبکیچآرتشد.اینشیوه
هنریمسائلفرهنگیوروزمرهگیروزخودرابواسطه
بازیبانشانههاونمادهاییکهزمانیایدئولوژیعمیقو
با و داده نزول بازگومیکرد، را ایرانی فرهنگ اصالت
نگاهیسطحی،کلیشهوبازاریبازنمودکردند.آثاریکه
عناصر از ملغمهای و سیاستزدگی از جلوهای تنها
آنها با هم نسبتی حتی دیگر و بود عامه فرهنگ
ازعواملمهمدربوجود نداشتند.)تصویر5و6(یكی
نقد و شناخت و تشخیص نبود موقعیت، این آمدن
درستازیکدورةتاریخیاست.بنابرتوصیفجیمز.
گرفتار تجربهگرا هنر شرایطی چنین در آکرمن: اس.
شیوهگراییوسالیقدورهایطبقةحاکموسرمایهداران
وبازارهنرشدهودرنتیجهدرکازمدرنتنهادرسطح
رفتارهایشماتیکمتوقفمیماندوکاوشمدامدرامر
الگوهای ناشناختهراکهمحرککنشهنریاستبه
مكانیكیتلفیقوبهفرمولهایزودبازدهوزودهضم

تقلیلمیدهد)گایگر،130:1392(.

نمودار1.پروپاگاندایمكتبسقاخانهدرکنشبامیدانقدرتدولت
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جمع بندی و نتیجه گیری
یک به پاسخ جنبشی هر میدانیم که همانطور
ضرورتتاریخیومسألهاجتماعیاست.ایرانبهعنوان
جامعهایسنتیدربحبوحهجریاناتمدرنیستیجهانو
بااعمالقدرتوسیاستهایدولتپهلوی،دستخوش
برای بدینترتیب شد. تغییراتچشمگیری و تحوالت
چالش در ایران جامعه دولت مقاصد و اهداف تأمین
عقب جبران برای و شد گرفتار مدرنیزاسیون جدید
ماندگیپیشینخودوباالبردنسطحفرهنگدررقابت
باکشورهایدیگربهویژهغربسیاستهایویژهایدر
سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی زمینههای
به شرایط این تحمیل و القاء گرفت. پیش در کشور
جامعهسنتیایراندرمدتزمانکموبدونآگاهیو
بهعنوان ایجادشده ازموقعیت نداشتندرکدرست
مدرنیزاسیونموجبواکنشهاوتأثیراتیدرحوزههای
مختلفجامعهایران،بهویژههنرشد.یكیازمهمترین
تأثیراتشكلگیریمكتبسقاخانهبود.لذادراینمقاله
برپایهنظریاتجامعهشناختیبوردیوعملكردهنرمندان
روز اجتماعی شرایط با تقابل در را سقاخانه مكتب
جامعهخودونیزدرجریانمدرنیسمجهانیتحلیلو

توجیهمینماید.
برایناساسدولتبهعنوانمیدانقدرتبامیدان
زیرسلطهاشکنشداشتهوآنراتحتتأثیرخودقرار
میدهددراینمیانعواملهرمیداننیزباخودرقابت
وستیزدارندتاجایگاهباالتروارزشمندتریراتصاحب
کنند.درمیدانهنرایرانعواملیچونطبقهاجتماعی
وفرهنگاجتماعیواقتصادوسرمایهکهشاملسرمایه
فرهنگیواجتماعیونمادینفردمیشودسببمیشود
تاافرادجامعهبستهبهموقعیتخودودرکنشبامیدان
قدرتعملكردیویژهداشتهباشندتاموقعیتخودرا
تثبیتوارزشمندگردانند.اینرویكرددرعینآگاهانه
توسط خاصی شرایط تحت و ناآگاهانه میتواند بودن
فرد)دراینجاهنرمندمكتبسقاخانهاست(بروزنماید.
درحقیقتکنشهنرمنداندرتقابلبامیدانقدرتو
بهمنظورتأمیناهدافوسیاستهایدولتوقتبود.
اینجریانکهتاسالهایبعدازانقالبهمچنانادامه
بحرانهای و دگرگونیها به توجه با و میکند پیدا

ایرانواکنشهایمتفاوتیازخود اجتماعیوسیاسی
نشانمیدهد،ازجملهتأثیربسزاییکهبرنقاشیخطاز
سوییگذاشتهوازسویدیگربهکیچآرتایرانیمنجر
میشود.)ازنظربودیواین،همانمیدانهاییاستکه
قدرتیافتهومستقلمیشوندوبهعبارتیمیدانهای
و آگاهی با نهایت در میکنند.( تولید باز را خردتری
احاطهداشتنبرعواملموثردرتحوالتجامعهایرانو
نقشآندرشكلگیریمكتبسقاخانهمیتوانقضاوت
جریان یک عنوان به مكتب این از بهتری شناخت و

هنریمطرحدرحوزههنرهایتجسمیایرانداشت.

دانشگاه پروفسورجامعهشناسی معلم، مینو خانم از تشكر با
برکلیکهدراینمقالهازراهنماییهایشانبهرهبسیاربردم.

پی نوشت ها
1. Pierre Bourdieu
2.عنوانمكتبسقاخانهاولینبارتوسطکریمامامیمنتقدهنر
،روزنامهنگارومدرسزبانانگلیسیدرهنرهایتزیینی
تهرانبهکاررفتودلیلانتخابایننامرافضاینقاشی
هایاینگروهازهنرمندانکهیادآورمراسمعزاداریمحرم
وبهنوعیحالوهوایمذهبیداشتعنوانکرد.ازنظر
ویاینآثارنهبهوالییورفعتبرخیمساجدممتازایرانی
. بود سرگذر های سقاخانه صمیمیت و آشنایی به بلكه

)کشمیرشكن.105:1394(
بین بوردیو که ای گسترده تمایز Symbolic capital .3
سرمایهاقتصادییامبادلهتجاریباسرمایهنمادینقائل
استبستگیبهمیدانهایخاصیداردکهدرآنزیرگروه
هاییمانندسرمایهفرهنگی،زبانیعلمیوادبیواقعشده
است.برایمثالدرمیدانهنریسرمایهفرهنگیمنعكس
کنندهارزشذاتیآثارهنریومعرفظرفیتافرادخاص
اثبات ازدیگرانتمایزدارند(برای خوشذوق)آنانکه
شایستگیاساسیوتمجیدآنهاست.)گرنفل154:1388(

Habitus .4 بوردیوآنرامجموعهایازقابلیتهاتعریفمی
کندکهفرددرطولحیاتخودآنهارادرونیکردهودر
به کند برایخویشمی ثانویه بهطبیعتی بدل حقیقت
گونهایکهفردبدونآنكهلزوماآگاهباشدبراساسآنها

عملمیکند.)گرنفل181:1388(
5. Cultural capital
6. Distinction
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7. Durkheim . E
8. field
9.بهباوربوردیوهمهآنچهسلیقهفرهنگی،انتخابهایهنری
و...نامیدهمیشودممكناستکامالطبیعیوناشیاز
قریحهذاتیافرادشمردهشود،رابطهمستقیموقابلاثباتی
باوضعیتوموقعیتاجتماعیآنهادارد.اینموضوعراوی
درکتابمعروفخودتمایز1979کهحاصلیکتحقیق

میدانیگستردهاستنشانمیدهد
10. Taste
11.درایندههبروزرویكردهایتازهایدرهنرنوسنتگرا
بودیم.یكیازشیوههایتازهبكارگیریموادومصالحسنتی
بهعنوانمصالحسنتیبهعنوانساختاربنیادیآثاربرخی

هنرمنداندرقالبینوگرابود(زهتاب70:1393(
12.ویدیویسخنرانیآیدینآغداشلودرکلگری،کاناداباعنوان
اکتبر 24 ایران«. در مدرنیزم گیری شكل و »پیدایش

2015
13.موتیفدراثریوجودداردکهفرمیرابوجودبیاورد.فرمیا
شكلیافتنیکپیوندذاتیمیانچندچیزاست،خاطره،

اندیشیدنوجهاندرونیکفرم.)دادبه.84:1394(
14.ازنظرمنتقدفرانسویپییرکاباننوعیلتریسممتعالی
اهمیتبنیادینهنرزندهرودیرامشخصمیسازد.دراین
لتریسممیلبهارتباطباسرزمینومذهبشدیدهمیشود.

)کشمیرشكن-148-1394(
15. Letterism
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