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 های خواهی در نقاشیهای تغییرمطالعۀ تطبیقی نشانه

 داویدلوییالملک و ژاککمال

 یر بوردیو(اساس نظریۀ میدان پی )بر
 

 2ظاهری ، زهرا1*محمودی فتانه
 

 (1396 /01 /30پذيرش:  1395 /02 /18دريافت: )

 چکیده
افراد  استعدادهای و هاقضاوت ها،فـرانسوی، معتقد است سلیقه شناسبورديو، جامعه يـرپي

شوند. مي کسب زندگي طول در شدن شخص اجتماعي فرايند نتیجۀ اند که دراموری اجتماعي
های فرهنگي، او سلیقۀ هنرمند را مخلوق ذوق حاکم بر جامعه، يعني سلیقۀ طبقۀ دارای سرمايه

خواهي در آثار غییرهای تای نشانهداند. اين مقاله با هدف بررسي مقايسهاجتماعي و نمادين مي
است. هر يک از اين دو نگارش شده  بورديو نظرات بر اساس داويد،لوييالملک و ژاککمال

 شده تالش پژوهش اين اند. درنقاش در نقاط عطف تاريخ کشور خود به خلق اثر پرداخته
 هر مخصوص سبک گزينش دلیل يافتن بر عالوه تاريخي و ـ تحلیليـ توصیفي روش با است

  و داويد آثار در خواهيتغییر هاینشانه وجود عدم يا وجود چرايي نقاش، دو اين از کي
دهد، انتخاب های پژوهش نشان مييافته .شود تبیین بورديو نظرات از استفاده با الملککمال
 نئوکالسیک از سوی اين دو هنرمند تحت تأثیر نظام آموزشي،  و گراطبیعت هایسبک
است. در ارتباط ي و موضع اين دو در ارتباط با میدان قدرت صورت گرفته های فرهنگسرمايه
الملک در دستۀ هنرمندان مستقل خواهي نیز، با توجه به قرار گرفتن کمالهای تغییربا نشانه

خواهي را در آثار او ديد، در حالي که در آثار توان نشاني از تغییرمیدان تولید نقاشي، نمي
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خواهي را گیری وی در موضع وابسته به مخالفان طبقۀ حاکم، نشان تغییرراردلیل قداويد، به
 توان مشاهده کرد.مي

 اجار.قالملک، داويد، نقاشي اجتماعي، کمال بورديو، سرمايۀ های کلیدی:واژه

 مقدمه
ر دمشروطه  زمان با جنبشداويد، هملوييالملک و ژاکدوران زندگي و کار هنری کمال

م یاری از مرددر فرانسه بود. هر دو هنرمند در اين فضا مانند بس 1789الب ايران و انق
 پس از الملک نقاشي بود کهداستان بودند. کمالسرزمین خود، با اين تغییرات هم

فت. روپا تحصیل در دارالفنون و راهیابي به دربار برای تکمیل فن نقاشي خود به ار
 ملک المالهای مشروطه. در اين دوران کدادزمان است با رويبازگشت او از اروپا هم

لق خی به وتدريج از دربار فاصله گرفت و در پي آن به عراق عزيمت کرد. در عراق به
ي، ت ايراناز سن ای متمايز از بقیۀ آثار نقاشي زمان خود، رهاگونهآثاری پرداخته که به

 است. جنبش مشروطه داده در زماندور از حوادث رویگرايانه و بهکامالً طبیعت
ر ار قراداويد در فرانسه تحت تعلیم نقاشي سبک روکوکو مورد پسند دربلوييژاک

 سویبه ه روگرفت و پس از آن در ايتالیا با تأثیر گرفتن از فضايي فرهنگي اروپا ـ ک
ر اين ری دنئوکالسیسیم داشت ـ سبک خود را به نئوکالسیک تغییر داد. او با خلق آثا

ری، روی فرانسه جلب کرد و بر لزوم پايداسوی تحوالت پیشها را بهسبک توجه
 ورزيد.استقامت و از خودگذشتگي در اين راه تأکید 

الملک و داويد به لحاظ فکری با تغییرات در حال وقوع همراه بودند؛ اما به کمال
ن نوع است. بررسي علل وقوع ايای متفاوت در هنر آن دو توجه شده گونهاين امر به

های بايد با توجه به جنبه ها،دلیل ابعاد مختلف و پیچیدة آنها در تاريخ هنر بهدادرخ
تواند با شناختي تاريخ هنر ميمختلف امر صورت گیرد. در اين میان مطالعات جامعه

 تاريخ نويسندگان» بیان روايتي از اين تحوالت به توسعۀ علوم انساني ياری رساند.
 قرار موشکافانه بررسي تحت که صورتي در هنری اثر هر که کننديم فرض اجتماعي

 «کند بازگو هنری اثر فرهنگي خاستگاه دربارة زيادی اطالعات و مطالب تواندمي گیرد،
شناخت هنرمند، اثر  ۀواسطهنر با جامعه به  ۀرابططور کلي هب(. 289: 1392 بارنت،)



1399بهار و تابستان ، 1ـارة ، شم21دورة  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ شناسي تاريخيجامعه  

268 

 

های بررسيثیرات هنر بر جامعه مورد های هنری مختلف و تأقالبهنری، مخاطب هنر، 
 نظر از شناسيجامعه نظريۀ و هنر تاريخ نظريۀ(. 86: 1388راودراد، )گیرد  ميدقیق قرار 
 است، موقتي و تشريحي بیشتر هنر تاريخ در نظريه. اندمتفاوت هم با کامالً نیز خصلت

 تراکمي سنت يک از بخشي و يافتهساخت شناسانهجامعه پردازینظريه که حالي در
 (.141 - 140: 1384تنر، ) شودمي محسوب

 در جارقا دوران در که گرفت درنظر توانمي لحاظ اين به را پژوهش انجام ضرورت
 نقاشي. داد رخ مهم تغییراتي هنری و سیاسي اجتماعي، عرصۀ مانند متنوعي هایعرصه
 اين کنار در اما شد؛ جدا ايراني نگارگری سنت از کامل طوربه الملککمال با قاجار

 بررسي که تندپرداخ اثر خلق به نیز ديگر جايي در داويد مانند ديگری هنرمندان هنرمند،
 نقاشي ۀعرص کل طوربه يعني يکديگر، کنار در هنرمندان اين همۀ اهداف و کاری سبک
 اين یاسيس و اجتماعي هایعرصه در شدهايجاد تغییرات با آن رابطۀ بررسي و دوره آن
 .است اهمیت دارای زمان اين هنر شناسانۀجامعه نقد ديگر، کالم به و وراند

 پرداخته مختلف هایمیدان بین تعامالت بررسي به خود هایمیدان نظريۀ با بورديو
 میدان ريۀنظ. داشت توجه نیز هنری تولید میدان به خود هایمیدان نظريۀ در وی. است
 نظر در با ماا است؛ شده استفاده مختلف هایزمینه در و بوده توجه مورد بسیار ايران در

 دادن پاسخ ،است داشته بیان فرانسه جامعۀ به توجه با را نظرياتش بورديو اينکه گرفتن
 عرصۀ رد میدان نظريۀ کارگیریبه کل طوربه آيا که است اهمیت دارای پرسش اين به
 خیر؟ يا دارد امکان قاجار دوران ويژه، طوربه و ايراني هنر

 اين زا حاصل نتايج داشت، خواهد قاجار دوران نقاشي به جديد نگاهي پژوهش اين
 دوران ينا هنر و جامعه تأثرات و تأثیر و قاجار دوران نقاشي بیشتر شناخت در پژوهش

 نقد و شناخت برای است ایمقدمه پژوهش اين همچنین،. بودخواهد  مؤثر يکديگر بر
 میدان در دهدارخ تغییرات و روند همین که ایگونهبه ی،بعد دوران در ايراني نقاشي
 .ردک دنبال توانمي انقالب، از پس همچنین، و پهلوی دورة در را قاجار نقاشي
 سیاسي و اجتماعي فضای بین شباهت دلیلبه که است اين مقاله هدف ،لحاظ اين به
 تفاوت همچنین، هان،خواتغییر با دو هر فکری همراهي و هنرمند دو اين زمان ملتهب
 دو اين هایکنش تطبیقي بررسي و با هنرمند دو آثار در شدهدنبال اهداف در موجود
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 تولید میدان از کلي تصويری ارائۀ ضمن و 1بورديو هنر شناسيجامعه منظر از نقاش
 نقاشي، تولید میدان با قدرت میدان رابطۀ بررسي به موردنظر، دوران در ايراني نقاشي
 منش شناخت نقاشي و تولید میدان درون هایجايگاه میان روابط عیني اختارس ترسیم
 را داويد و الملککمال نقاشي تولید میدان درون هایجايگاه انواع بپردازد که عواملي
 شود پاسخ داده شود:هايي که آورده ميو به پرسش کنندمي اشغال
 تخاذ چه موضعي را ا الملک و داويد در میدان تولید نقاشي زمان خودکمال
 ت؟ته اساند و اين جايگاه چه اثری بر محتوا و فرم آثار اين دو هنرمند داشکرده

 ين دو خواهي در آثار هر يک از اهای تغییردلیل وجود يا عدم وجود نشانه
 هنرمند چیست؟

 و هاينقاش همچنین، اجتماعي و سیاسي تاريخي، اطالعات از پژوهش اين هایداده
 و ستا تاريخي حاضر پژوهش بنابراين،. شده است گرفته قاجار دوران اشاننق زندگي

 .است کیفي نوع از هاداده بودن توصیفي و نگرکل ادراکي، دلیلبه
 بر هانهنمو آن در که «پیشیني تعیین» گیرینمونه روش بر اساس پژوهش هاینمونه
 ويلم یسو از گرفتهورتص اجتماعي بندیطبقه اينجا در) اینمونه ساختار يک اساس
 تعداد زنی گیرینمونه ساختارِ خانۀ هر در. اندشده شوند گزينشمي انتخاب( فلور
 .استشده  انتخاب «نظری» گیرینمونه اساس بر هانمونه

 و قاجار دوران نقاشان و هانقاشي درخصوص مناسب اطالعات گردآوری برای
. استده ش استفاده ایکتابخانه منابع زا دوران آن اجتماعي سیاسي ـ شرايط همچنین،
 را علمي اعتبار بیشترين که مختلف منابع و مطالب مطالعۀ با کرده است سعي پژوهشگر

 پايايي ي،پیشین تعیین روش با هانمونه گزينش با همچنین، داراست، موردنظر حوزة در
 .کند تأمین را خود پژوهش روايي و

 يا تکويني ساختارگرايي نام با روشي یاتادب شناسيجامعه در 2گلدمن لوسین
 اين تکويني گراييساختار بنیادين فرضیۀ. کرد گذاریپايه را 3تاريخي ساختارگرايي

 واژة. معین وضعیتي به با معني دادن پاسخ برای است کوششي انساني رفتار هر که است
 گلدمن. شد رايج 4اشتراوس لويي ساختاری شناسيمردم با 1958 سال از ساختارگرايي

 نقد. است توضیح و درک شیوة بلکه نیست؛ فلسفي نظامي ساختارگرايي است معتقد
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 بپردازد، هاواژه اجتماعي سیاسي ـ ارزش به اگر. دارد متنوعي هایشعبه ساختاری
 ساختار و فردی رويدادهای با را اثر ساختار روابط اگر. است معناشناختي گراييساخت
 ارزیهم به اگر و شودمي خوانده شناسيروان گراييساخت بسنجد، نويسنده رواني
گیرد مي نام تکويني ساختارگرايي کند، توجه اثر ساختار با اقتصادی اجتماعي ـ مسائل

 (.107: 1391فروغي،  و مسعودنیا از نقلبه)

 نحویهب او اما گیرد؛مي بهره تکويني ساختارگرايي از گلدمن مانند نیز بورديو
 روش مقام در هم و نظريه مقام در هم تکويني ساختارگرايي از گلدمن زا تروسیع
 را اعياجتم علوم در تحلیل مرسوم هایروش وی (.5: 1386طلوعي، ) کندمي استفاده
 او. شوديم قائل زيادی اهمیت زندگي شیوة و فرهنگ برای مقابل،در و گذاردمي کنار
 او روش. گیردمي درنظر جامعه بر حاکم يفرهنگ شرايط کلي بافت در را اجتماعي طبقۀ
 از ندگيز شیوة و فرهنگ رابطۀ بین خود، مطالعات در کندمي سعي که است ایگونهبه

  بین در جهت بدين و کند ايجاد تعادلي ديگر، سوی از اجتماعي طبقۀ و سو يک
 رب زتمرک با همیشه فرهنگي زندگي از او تحلیل. است متمايز فردی خود عصرانهم
 (.151: 1393گرنفل، ) استشده  انجام طبقه

 شناختيمعنا هاييقالب. ..و وارهعادت میدان، مانند بورديو کنش نظريۀ مفاهیم
 نشک نظريۀ. آيندمي وجودبه اجتماعي هایپديده گیریشکل جريان در که هستند
 هم تحقیق اجرای قواعد به کنش هایداللت و هست هم تحقیق کنشِ نظريۀ بورديو،

 تحقیق در که يابندمي معنا زماني تنها بورديو مفاهیم ديگر، عبارت به. است گفتن قابل
 (.317، 316: همان) شوند گرفته کاربه عملي

 رديوييبو تحقیق رويکرد هر: گويدمي ،بورديو پیر کلیدی مفاهیم کتاب در گرنفل
 :دهد انجام و بپذيرد را اصل سه اين بايد عمل در

 تحقیق؛ عموضو برساختن .1
 تحقیق؛ میدان مطالعۀ در بعدیسه رويکردی داشتن .2

 مشارکتي. سازیعیني .3
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 تالش ورديوب که دانست 5ای«بینانهواقع سوم راه» بنایسنگ توانمي را مراحل اين
 کند یتتثب افراد عموم برای فهم قابل سطح در نهايت،در و علمي جامعۀ در کردمي
 (.327 - 317: همان)

 تحلیل رایب بورديو پیر که تکويني ساختارگرايي روش از استفاده با ،مقاله اين در
 ارتباط در اندور اين نقاشي تولید میدان موقعیت به ابتدا است، کرده ارائه هنری میدان

 اين در وجودم هایجايگاه تعیین با سپس شود.مي اشاره هامیدان ساير و قدرت میدان با
 در ستقرم پژوهش اين مطالعۀ مورد نقاشان داويد، و الملککمال گیریموضع به میدان
 البته) ايگاهج اين به رسیدن برای آنان از سوی شدهطي مسیر و هاجايگاه اين از يک هر
 و ايانپ در. شد خواهد پرداخته( دهد اجازه هاآن درخصوص موجود منابع که حدی تا

 یدانم با ارتباط در انپژوهشگر جايگاه پژوهش، در استفاده مورد روش تکمیل برای
 ومس راه» حدی تا و شود آشکار نیز آنان هایفرضپیش تا شد خواهد بیان قدرت
 .شود محقق نیز کند تثبیت علمي جامعۀ در داشت تالش بورديو که ای«بینانهواقع

 پژوهش پیشینۀ

 دداويوييلالملک و ژاک مورد کمالگرفته درشناختي صورتهای جامعهاز میان پژوهش
 توان اشاره کرد:شود ميهايي که آورده ميبه پژوهش
 در گراييیتعین شناختيجامعه تحلیلای با عنوان نامه( در پايان1388نژاد )محمدی

نین، در به راهنمايي شهرام پرستش و همچ الملککمال: موردی مطالعۀ قاجار، نقاشي
به  «يرانا يشنقا یدانلملک در ماآثار کمال ياجتماع یلتحل»( با عنوان 1389ای )مقاله

یدان مالملک با استفاده از نظريۀ خصوص کمالهای دوران قاجار بهبررسي نقاشي
یز نها دانخصوص بررسي آثار هنری با استفاده از نظريۀ میاست. دربورديو پرداخته 

ر ید شعر دبررسي ساختاری زير میدان تول»( با عنوان 1388توان به مقالۀ پرستش )مي
 اشاره کرد.« ايران

 دوران نقاشي تطبیقي بررسي نام با اینامهپايان در( 1390)پردنجاني رحیمي حنیف
 نامورمطلق بهمن راهنمايي به اصفهان هنر دانشگاه در شدهانجام اروپا و ايران در قاجار

داشته  پيدر صداتک نقاشي صدا،تک حکومت که گیردمي نتیجه ونک پیراوی مرضیه و
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 دنبالبه صداچند نقاشي صدا،چند حکومت که گفت تواننمي قاطعیت با اما است؛
 اجتماعي، تحوالت درپي حکومت در مردمي صداهای افزايش با همچنین،. استداشته 
 .کندمي پیدا صداييتک به تمايل نقاشي

 فتمانگ تأثیر» عنوان با ایمقاله در( 1391)مرادی  قاضي بهناز سجودی و فرزان
 نره شناسيجامعه مجلۀ در شدهچاپ «قاجار دوران تصويری هنجارهای بر طیتمشرو

 به مشروطهاپس و مشروطه مشروطه،پیشا دورة سه به دوران اين بندیتقسیم با ادبیات و
 اقشار هب شاه شخص از تدريجي صورتبه فرديت اول دوران در که اندرسیده نتیجه اين

 کاسيع صفحات و نقاشي هایپرده روی مردم از یتصاوير و کرد پیدا رسوخ ترپايین
 زيتمرک از تدريجبه شاه پیکر مشروطه، هژموني يعني دوم، دورة در شد. پديدار

 از ييهانشانه گفتماني تخاصم و پسامشروطیت دورة در باألخره و شد خارج تصويری
 .شودمي پديدار( هاعکس) تصاوير در خشونت

 رايشگ علل بررسي عنوان با اینامهپايان در( 1391)باالجاده  فرخي حمیدرضا
 در دهشانجام قاجار اواخر تا صفوی عهد اواخر از گراييطبیعت به ايراني نقاشي
 که گیردمي نتیجه آراسته ناصر راهنمايي به مرکز تهران واحد اسالمي آزاد دانشگاه
 هدايای ی،صفو مانز از ايران در غربي هنرمندان حضور و اروپا با ارتباط چون داليلي

 اشي،نق و ادبیات گسست اصفهان، در ارمنیان حضور صفوی، پادشاهان به اروپايیان
 سبب اجارق دورة در ايران به عکاسي ورود انتها، در و هنر از صفوی شاهان روگرداني

 .ودش کشیده غربي گراييطبیعت سویبه تمثیلي فضاسازی از ايراني هنرمند تا شد

 یدتول میدان کلي صورتبه پژوهشي تاکنون که دهدمي نشان شدهمطرح پیشینۀ
 با مقايسه در آن با مرتبط عوامل و قدرت میدان هایتنوع با آن رابطۀ و قاجار نقاشي
  ییراتتغ اهمیت به بنا است.بررسي نکرده  شناختيجامعه از نظر را داويد نقاشي
 حوالتت به توجه با مچنین،ه دوران فرهنگي و اجتماعي سیاسي، شرايط در دادهرخ 
 هنری تتحوال اين شناسانۀجامعه بررسي به نیاز ها،دوره اين نقاشي در شدهايجاد

 .رسدمي نظربه ضروری
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 تحقیق روش و نظری چارچوب

 میدان نظریۀ و بوردیو یرپی
ر صلي تفکگرا دو پارة اگرا و ذهنیتير بورديو معتقد است که دو رويکرد عینیتپي

 .ي هستند و رابطۀ ديالکتیکي با يکديگر دارنداجتماع
 ابعاد بر یدتأک با ها،میدان نظريۀ هنری، و ادبي آثار شناختيجامعه هایتحلیل در

 ختارسا هم که است معتقد او .کندمي مطرح را (ساختار و عاملیت) کالن و خرد

 گرشن .مؤثرند هنری اثر تولید در (ذهني ساختمان) عاملیت هم و (زمینه) عیني

 مايزت عنصر عنوانبه فرهنگي کاالهای مصرف و ساختار و عاملیت بین ديالکتیکي

 رينساي از را بورديو هنر شناسيجامعه که است ایعمده هایشاخص از طبقاتي

 ها،دوره ا،هشکل انواع، ايجاد در تاريخي هایزمینه بورديو، نظر از .کندمي مجزا

 تماعياج نحوة محصول هنری و ادبي ذائقۀ و اردد تأثیر هنری هایجنبش و مکاتب

 فني، تغییرات و ادبي نهادهای او، اجتماعي پايگاه مدرسه، و خانه در فرد شدن

 همکاران، و جعفریمقدس) است جامعه سطح در اجتماعي و اقتصادی سیاسي،
1386 :78 - 79.) 

 وه برود عالهای خوسیلۀ نظريۀ میداناو برای تحلیل موضوعات هنری و ادبي به
رای بديو پردازد. بورتحلیل ساختار میدان ادبي و هنری به تحلیل ساخت آثار نیز مي

، «مادينن خشونت»، 8«موضع»، 7«وارهعادت»، 6«میدان»انجام اين امر واژگاني مانند 
 ست که دررا ابداع کرده ا« اجتماعي سرمايۀ» و «فرهنگي سرمايۀ» ،«نمادين سرمايۀ»

 شود:ف برخي اشاره ميادامه، به تعري
 واره یا منش:عادت 
ار ب)منش، خصلت( مفهوم مرکزی تفکر بورديو است. اين مفهوم با  وارهعادت»

ره خورده گطور توأمان با مفهوم میدان و سرمايه ای که دارد، بهنظری قابل مالحظه
 کر وواره بر چگونگي کنش، احساس، تفعادت(. »77: 1385 فونتن، و شويره)« است

ه بص و نه ای خاگونهکند چگونه ما ... بهواره مشخص ميبودن ما تمرکز دارد. عادت
ه به بورديو وار(. بنابراين، عادت107: 1388)گرنفل، « باشیمهر شکل ديگر کنش داشته 

 گالبي و زا نقلپردازی کند )بهدهد تا دربارة عامل انساني )کنشگر( نظريهاجازه مي
 .(1394 همکاران،
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 دان:می 
 او اعتقاد به است بورديو پیر تلفیقي رويکرد زمینۀ در شاخص پردازاننظريه از يکي
 ماعي،اجت قواعد) جامعه عیني ساختارهای بفهمد، که است اين اجتماعي علوم وظیفۀ
 نیز، و ندگذارمي تأثیر افراد ذهني رفتارهای بر چگونه( نهادها هنجارها، و هانقش

 درک برای ،رو اين از کنند.مي بازتولید را اجتماعي واقعیت چگونه اجتماعي رفتارهای
 هاانسان فتارر که...  و اجتماعي طبقۀ مانند عیني اجتماعي عوامل بین روابط ماهیت بهتر
 داشته توجه عاملیت و ساختار «ديالکتیکي رابطۀ» به بايد ذهني عمل و کنندمي محدود را

 رايي،گعینیت و گراييذهنیت هایبندیتقسیم رب و .(Fries, 2009: 332 - 326) باشیم
 هانآ. کنیم غلبه کالن و خرد اجتماعي هایتحلیل و گراييفرهنگ و ساختارگرايي

  شدن تکه تکه و کشمکش از آکنده فعلي وضعیت به که هستند هاييبندیتقسیم
 یرويکردها انگاریدوگانه که است معتقد بورديو. است شده منجر شناسيجامعه
 یانم شکاف ايجاد سبب ديگری چیز هر از بیش محورکنشگر يا عامل و محورساختار
 دلیلبه بورديو(. 196: 1388 سیدمن،) است شده اجتماعي انديشمندان و شناسانجامعه
 سوی زا اجتماعي واقعیت ساخت شیوة و ساختار میان ديالکتیکي رابطۀ به اشعالقه
 .دهدمي «تکويني ساختارگرايي» نوانع اشنظری گیریجهت به ها،انسان
 9گیریموضع و موضع: 

 موضع و ممفاهی کند،مي استفاده ادبي متون تحلیل در بورديو که مفاهیمي جملهاز
 اب ارتباط در گیری هنریهرگونه موضع که دارد عقیده است. بورديو گیریموضع

 و ناصرع از هر يک عملکرد ها،طرح ها،کنش بیانگر است. اين مفهوم افراد جايگاه
 ویخوخلق گیری ياموضع و موضع است. همچنین، يک میدان خاص به متعلق عوامل

گذارند مي متقابل تأثیر يکديگر در که هستند تاريخي فرايند و ثمرة محصول دو هر
 (.150الف: 1379)همان، 
در میدان ری گیامکان موضع سه با نويسندگان و هنرمندان بورديو نظر از ،کليطوربه

 ؛(مردم) طبقاتي روابط میدان در موضع فرودست به نزديکي: هستند مواجه تولید هنری
 با اصلهف حفظ و وسط )مستقل( در وضعیت ماندن باألخره و دستفرا طبقۀ به نزديکي

 .موضع دو هر
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 سرمایه و میدان: 
نندة ککند و سرمايه را عامل تعیینبورديو میدان را نوعي صحنۀ نبرد توصیف مي

 تاس رتگويد که عباداند. او از چهار نوع سرمايه سخن ميسرنوشت عناصر میدان مي
ورديو معتقد نمادين. ب سرمايۀ و اجتماعي سرمايۀ فرهنگي، سرمايۀ اقتصادی، سرمايۀ: از

 ،اقتصادی) هايهسرما انواع آن، در که است رقابتي بازار نوعي مانند زمینه )میدان(»است، 
 :1389، ريتزر) «شودمي گذاشته مايه و رودمي کاربه( نمادين و تماعياج فرهنگي،

682.) 
. دارد رهاشا مالي يا مادی هایثروت مالکیت به اقتصادی، سرمايۀ بورديو، نظر در
 يا کم اعياجتم «وزن» عامل به که» است مربوط اجتماعي هایپیوند به اجتماعي سرمايۀ
  کمیت و کیفیت حسب بر زياد بیش يا مک واکنشي و کنشي قدرت سنگین، بیش
 از» نیز نمادين ايۀسرم(. 98 ـ 97 :1385 فونتن، و شويره) «بخشدمي ارتباطي، هایشبکه
 يفرهنگ سرمايۀ اما ؛(683: 1389 ريتزر،) «گیردمي سرچشمه شخص حیثیت و شأن
 فرهنگي، تاترجیح و هاسلیقه فرهنگ، و هاهنر دربارة عیني دانش چون، متنوعي ابعاد

 بد و خوب تشخیص و تمیز توانايي فرهنگي، بودن بلد و هامهارت صوری، هایويژگي
 ماعياجت هاینابرابر و هاتفکیک کردن دائمي به و است تفاوت موجد. داراست را

 (.222 - 220: 1387 اسمیت،) کندمي کمک

 میدان قدرت

د که گیرنيقرار م يدر مفهوم ،ددارن يکه به بیشترين میزان سرمايه دسترس يهايگروه
شکیل تحاکم و متحد  ۀمیدان قدرت از يک طبق. نامديبورديو آن را میدان قدرت م

اساس  است که جايگاهشان بر تشکیل شده يناهمگون نخبگان یاز قشرها نشده؛ بلکه
ند که هست يکمنافع مشتر یدارا يطور تقريبها به. آندمختلف سرمايه قرار دار یهاشکل

 نندکير اجتماع اعمال متح پايینوسطدر  یهاگروه یاساس آن قدرتشان را رو بر
 (.1387، نورلي هانسنو  دانیلسن)

 



1399بهار و تابستان ، 1ـارة ، شم21دورة  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ شناسي تاريخيجامعه  

276 

 

 الملک و نقاشی دوران قاجارکمال
ر آثا سازی دردر زمان حکومت صفوی و در نیمۀ دوم سدة يازده هجری، جريان فرنگي

گاری پیکرن»وجود آمدن مکتب به نگارگری ايران آغاز شد. اين جريان تا زمان قاجار و
: 1393اکباز، های ايراني و اروپايي است، ادامه داشت )پآمیزی سنتکه اوج هم« درباری
 ي وارداروپاي شاه رابطۀ میان نقاشي ايراني وشاه و در زمان محمد(. پس از فتحعلي151

-به رانمرحلۀ جديدی شد که در آينده بر روش آموزش نقاشي ايراني که تا اين دو

-صنیع) «ابوالحسن غفاری»صورت استاد شاگردی بود، اثری بسزا داشت. در اين زمان 

ا ايتالی آموزی بهمنزلۀ نخستین هنرمند ايراني برای هنردرخشید و بهالملک( خوش 
، امکان ق 1268ادامه و با تأسیس دارالفنون در سال (. در 158فرستاده شد )همان: 

که  مان بودين زالي جامعۀ ايراني با هنر اروپايي فراهم آمد. از بیشتری برای آشنايي اصو
اروپا  موزی بهآالدوله و عبدالمطلب مستشار برای هنراکبرخان مزينعلي»جواناني مانند 

 تقال ان انهای خود را به شاگردانشرفتند. بازگشت اين افراد که اکنون بايد آموخته
الملک تان عمومي نقاشي از سوی صنیعدادند، همچنین، تأسیس نخستین هنرسمي
 ق(، نشان از تحوالتي نوين در عرصۀ نقاشي ايراني اين دوران داشت.1278)

تغییر  مراههبرخورد با فرهنگ و هنر اروپايي در سطحي که تاکنون سابقه نداشته، به 
راني واهانه در میان روشنفکران ايخگیری افکار آزادیهای آموزشي همچنین، شکلشیوه

  سمت مدرنیزاسیون سبب شد تا در اين زمان هنرمنداني چونو حرکت جامعه به
 ن ا دوراها تگرايي نیز تمايل پیدا کنند. اين وفاداری به سنتالملک و واقعصنیع
او به  شود تنها پس از سفرطوری که گفته ميالملک کماکان ادامه يافت. بهکمال

 شته شد.اروپاست که سنت نقاشي ايراني کنار گذا

 میدان تولید نقاشی قاجار
های تخصصي گیری دنیای مدرن و تقسیم کار ناشي از آن، تشکیل میداندنبال شکلبه

 شانوجود که خاصي هاینهاد مجموعه پذيرد. ظهورهای گوناگون صورت ميدر میدان
ای است بر تشکیل يک است، نشانه فرهنگي هایکاال اقتصادِ  عملکرد ضروری شرط
(. در ايران نیز در اواسط دوران 155: 1379ن مستقل و خودآيین فرهنگي )بورديو، میدا
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خانۀ نقاش»و « خانۀ نقاشيمکتب»قاجار، تأسیس مدارس آکادمیک هنری با عناوين 
 الملک صورت گرفت،ها که هر دو با کوشش صنیعهمچنین، ايجاد نمايشگاه« دولتي

داد )پرستش و صي نقاشي را نشان ميها برای ايجاد يک نهاد تخصنخستین تالش
 (.123: 1389نژاد، محمدی

ید تول پیدايي موضع مستقل و منش زيباشناسانه يا همان هنر برای هنر در میدان
 ستادکارو ا هنری نیز حاصل و ادامۀ جريان مدرنیزاسیون بود. میان مفهوم مدرن هنرمند

رمند به م هنر برای هنر و هنوجود دارد. در دوران مدرن است که مفهو تفاوت بزرگي
 .(Boudrieu, 1993: 241 - 242)گیرد معنای خالق اثر هنری در تاريخ هنر شکل مي

 الملک در موضع وابستهکمال
راه  ربارمحمد غفاری پس از تحصیل در دارالفنون با نظر مساعد ناصرالدين شاه به د

تعداد  لملک،اي، شاگرد کمالباشي لقب گرفت. بنا به گفتۀ اسماعیل آشتیانيافت و نقاش
دد بود. از ع 170باشي خلق کرد، بالغ بر آثاری که میرزا محمد غفاری با امضای نقاش

نمای دور»ـ  ق خلق شد1264ـ که به سال « آبشار دوقلو»توان به تابلوهای اين میان مي
-ق به1266و  1265های ترتیب در سالکه به« منظرة دهکدة امامیه»و « عمارت گلستان

ق 1268سال متعلق به« دورنمای درة زانوس»و « منظرة باغ شاه»وجود آمدند و نیز 
ت مناسبا دگي وآيد نقاش به زناشاره کرد. در اين دوره آنچنان که از عناوين آثار برمي

یشتر عوض، ب( و در107: 1362تری داشت )اسکندری، و موضوعات انساني التفات کم
اين  آخر هایالبته، در سال .عت و اماکن دولتي توجه داشتبنا به سلیقۀ شاه به طبی

مو عشبیه »ها مانند، دوره، توجه سطحي به انسان و ترکیب چند انسان در برخي تابلو
فروشد، (، سرايدار قصر طیور که به يهوديان لباس کهنه مي1)تصوير « صادق شیرازی

رين اثر او ( آخ2ق( )تصوير 127« )رمال»همچنین، تابلوی « دو دختر گدا»، «شکارچیان»
 لو فاقدمل تابشود. در آثار اخیر، اشخاص مانند بقیۀ عواباشي، ديده ميبا امضای نقاش

ـ  33: 1393حرکت و زندگي و ارتباط منطقي با يکديگر و محیط خود هستند )پاکباز، 
وپايي، ارني و های نقاشي ايراالملک هنوز تلفیقي بود از سنت(. آثار اين دورة کمال34

 گرايي نزديک شود.اما او سعي داشت که به طبیعت
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 ش.1271الملک، عمو صادق شیرازی، کمال :1 تصویر
 : تصاوير(1364)شباهنگ و دهباشي، 
 
 
 
 
 

 
 

 

 ش.1271)کپي(،  الملک، رمالکمال :2 تصویر
 (103: 1390آژند، )

 

رمندان ا که روشنفکران و هنهايي رخصوصیات موقعیت»گويد: همچنین، بورديو مي
ان در مید هايي دانست کهتواند تابعي از موقعیتکنند، ميدر میدان قدرت اشغال مي

الملک گاه کمال(. بنابراين، جاي100: 1379)بورديو، « يابندهنری يا ادبي به آن دست مي
اين در  در میدان قدرت، به تبعیت از موقعیت تحت سلطۀ وی در میدان تولید نقاشي،

 زمان تحت سلطه بود.
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 دوری از میدان قدرت
ی، ان ناصرهای اواخر دوردرباری در نقاشيالملک به موضوع افراد غیرپرداختن کمال

ه در گر چنشان از دوری او از سلیقۀ دربار و استقالل وی در انتخاب موضوع داشت. ا
 ولیناما اين ها پرداختن به موضوع انسان در حد برخوردی سطحي بود؛ ااين نمونه

 های او برای جدايي از موضع وابسته میدان بود.قدم
زی به چی مختاری اثر هنری به معنای اولويت دادناعالم خود»بورديو معتقد است، 

ا وع ياست که هنرمند ارباب و استاد آن است؛ يعني شکل و اسلوب و سبک و نه موض
ر اين اساس (. ب26: 1393ورديو، )ب« هاستمصداق بیروني که مستلزم متابعت از کارکرد

ی را ید هنرالملک و دوری او از جايگاه وابسته میدان تولهای تغییر منش کمالنشانه
رکارترين پ( 3ش( )تصوير 1261شود در اجرای استادانه نقاشي تحمیلي تاالر آينه )مي

 (.253: 1366 دهباشي، و الملک ديد )شباهنگاثر کمال
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 ش 1261الملک، تاالر آينده، لکما :3 تصویر
  (107: 1390 )آژند،

 

الملک برای يادگیری زبان فرانسه، رالدين شاه، تالش کمالدر اواخر حکومت ناص
(. وی در حال اندوختن سرمايۀ فرهنگي، در 82: 1376شاه را متعجب ساخت )فروغي، 

شده در مسیر مدرنیته بود. همین امر دوری او از دربار را به همراه داشت، فضای ايجاد
الملک با جلب نظر شاه از کمالطوری که در ابتدای به تخت نشستن مظفرالدين شاه، به

کشور خارج شد. اين سفر و ارتباط با هنرمندان، مدارس نقاشي و محافل هنری و 
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-های فرهنگي را که موجد تفاوتالملک افزايش سرمايههای اروپايي برای کمالموزه

 های اجتماعي بود به همراه داشت.

 الملک در موضع مستقلکمال
ن، ر میداد قدرتمند راه تبديل شدن هنرمند به يک بازيکن تنها میدان هنری مستقل، در

(  Fowler, 1997: 53)است  اجتماعي هنر علم به میراث خصوصبه و فرهنگي سرمايۀ

-ا ميرا پید یدانبه بیان ديگر، هنرمند با اندوختن سرمايۀ فرهنگي توانايي تغییر قواعد م

دور  ابستهايۀ فرهنگي از موضع والملک نیز با اندوختن سرمکند. به همین صورت کمال
 و به موضع مستقل )هنر ناب( نزديک شد.

ورتي امتناع از به رسمیت شناختن هر ضر»مختاری خويش را با الملک خودکمال
صال و ( و انف26: 1393)بورديو، « غیر از مقتضیات مندرج در سنت خاص رشتۀ هنری

قول ت به(. او به سفارشا28ن: اش نشان داد )هماشناسانهطرفي در نگاه زيباييبي
شد  ربالکخودش کثیف در دربار مظفرالدين شاه تن نداد و پس از آمدن از فرنگ راهي 

 (.111: 1376)غني، 
رگر ز»، «یفالگیر بغداد»های مهمي با عناوين: وی در دوران سکونت در عراق تابلو

را « هعرب خوابید»( و 5)تصوير « میدان شهرکربال»(، 4)تصوير « بغدادی و شاگردش
سنن ايراني  الملک به تمامي از(. در اين آثار ديگر کمال149: 1376خلق کرد )نوايي، 

 گرای اروپايي نقاشي کرد.نقاشي دست کشیده و به شیوة طبیعت
 
 
 
 
 
 
 

 

 ش1280الملک، زرگر بغدادی، کمال :4 تصویر
 (104: 1390)آژند، 
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 ش1280 کربال، شهر میدان الملک،کمال .5 تصویر
 (106: همان)

 الملکهای کمالخواهی در نقاشیوجود آثار تغییر
ج جای توجه به امور حساس، خصوصیات و نتايگرايي بههنرمند در مکتب طبیعت

رايي گبیعتاهمیت يا درجۀ دوم بود. طي زندگي روزانه، متوجه امور جزئي و بياجتماع
دردی با گرايي که با در افکندن امور واقعي و حوادث روزمره به همخالف واقع

در (. 52: 1389زاده، )قاسم دردی با ديگران نیستپردازد، قادر به هماشخاص جامعه مي
دة زايی ای ندارند و همه چیزاختیار و اراده اين سبک فرد و اجتماع بشری از خود

ور کل ط(. به اين لحاظ به406: 1387)سیدحسیني، قوانین علمي و عوامل طبیعي است 
وستدار دان و گرايالملک نیز که به گفتۀ خودش مايل به طبیعتنبايد در میان آثار کمال

خواهي غییرتی انقالب و هادنبال نشانه(، به113: 1376است )غني،  گرايي بودهطبیعت
 بود.

از سويي مرکز میدان تولید هنری به هنرمندان آوانگارد تعلق دارد، کنشگراني که 
ها هیچ هدفي را در بیرون اند و تولیدات آنباختۀ استقالل در تولید ادبي و هنریدل

ل در منزلۀ هنرمندی مستقالملک نیز به(. کمال28: 1388کند )پرستش، میدان دنبال نمي
دنبال هدف و مخاطبي در خارج از میدان نبود، با انتخاب سبک میدان تولید نقاشي که به

به  ،حقیقتبود، در ای که نظام آموزشي متأثر از اروپا به او تحمیل کردهگرايانهطبیعت
صورت روزافزون به تاريخ منزلۀ هنری که بهپرداخت. هنر او بهتقلید از طبیعت نمي
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کرد، مستلزم ادراک تاريخي بود. در اينجا هنری که از طبیعت تقلید ميخويش ارجاع 
های کرد و يگانه منبع آزمايشکرد، جای خود را به هنری داد که از هنر تقلید ميمي

خويش و حتي انفصال از سنت را از تاريخ خويش )تاريخي که از طريق آموزش 
(. نشانۀ اين امر را 27 - 26: 1393شد( اخذ کرد )بورديو، بازتولید مي گراييطبیعت

الملک های اروپايي از سوی کمالها و تقلید از نقاشيتوان در تعداد فراوان کپيمي
گیری در گرايانه و همچنین، قراردلیل داشتن سبک طبیعتالملک بهيافت. بنابراين، کمال

در آثارش به جنبش مشروطه اشاره نداشته و تنها در موضع مستقل میدان تولید نقاشي 
 است.گرا توجه داشته تر سبک طبیعتاين آثار به اجرای استادانه

 عدسرداراس از تابلويي خلق با الملککمال که بینیممي مشروطه وقوع از پس
 نقاشي اين به توجه با. استکرده  تجلیل خواهانمشروطه از( 6 تصوير شمارة) بختیاری

 وی رسدمي رنظبه شاه مظفرالدين دربار در نقاشي کشیدن از الملککمال قبلي امتناع و
 کسب خواهيمشروطه افکار با متناسب دروني فرهنگي هایسرمايه اروپا به سفر در

 تماعياج فضای در و خواهانمشروطه پیروزی با الملککمال بنابراين،. استکرده 
 تولید انمید در جايگاهش آن، تناسب به که يافت درتق میدان در تازه جايگاهي جديد
 و گرفت دهعه بر را مستظرفه صنايع مدرسۀ رياست او ادامه،کرد. در تغییر نیز نقاشي
 نمادين، ایهسرمايه از استفاده با قدرت، میدان در مسلط طبقۀ از فردی منزلۀبه خود

 که ایونهگبه پرداخت. نقاشي تولید میدان در قواعد تعیین به خود اجتماعي و فرهنگي
 قاشين آموزشي محافل بر آن آموزش و نقاشي در منشش و شیوه او، از پس هاسال تا
 در نقاش، کي منزلۀبه خود، آثار آخرين در الملککمال بنابراين،. بود حاکم ايران در

  او منش و دارد قرار نقاشي تولید میدان در فرادست طبقۀ به وابسته جايگاه
 از استفاده با را آن خود که است فرادستي طبقۀ سلیقۀ از تبعیت و هنر در گراييتطبیع

 .استکرده  غالب اجتماعي و نمادين فرهنگي، هایسرمايه
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 پرترة سردار اسعد بختیاری :6 تصویر
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sardar-assad-bakhtiary.jpg 

 داوید و نقاشی فرانسهلوییژاک
حال در ش شهیر فرانسوی، در يک خانوادة بورژوای میانهم(، نقا1825 - 1747داويد )

ی زماني که او تصمیم گرفت نقاشي ياد بگیرد، سبک دربار. پاريس پرورش يافت
وکوکو رنقاش  10در فرانسه رواج داشت. او نیز که خويشاوند فرانسوا بوشه« کوروکو»

گیری نقاشي )معشوقۀ لويي پانزدهم( بود، نزد او به ياد 11دوپمپادورمورد حمايت مادام 
ي س زندگشد. در فرانسه پس از لويي چهاردهم، اشراف آزاد شدند تا در پاريمشغول 
. اين شان در کاخ ورسای در پیش گیرندو محدودبه زندگي مقید تری نسبتدلخواه

وی خود گرفت و شماری خانۀ اعیاني شهری از سچنین باروک متأخر رنگ تازه به
ان های نو و تجملي ساخته شد. سبک جديد که دبدبه و شکوه دوراشراف در محله

بک که ( در اين س841: 1382نام گرفت )هارت، « روکوکو»لويي چهاردهم را نداشت، 
های تابناک ای برخاسته از رنگدهندة ذائقه و گرايش اشراف فرانسه بود، شیوهانعکاس

ین گرايش برق جانشوزرقسرانه و پرصورتي سبکهای تزيیني، بهکاریو انواع ريزه
 (.444: 1393تر دورة باروک شد )گامبريچ، عظیم، تشريفاتي و محکم
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 میدان تولید نقاشی در فرانسه
وران دمتأثر از فرانسه،  1789زمان با انقالب ن هجدهم میالدی و همدر اواخر قر

تقل د منروشنگری، نقاشي ديگر از حالت يک حرفه ـ که فوت و فنش از استاد به شاگر
 لسفه دررشتۀ ف مانند دانشجويانمندان آن بايد بهشود ـ درآمده بود، چنان که عالقهمي

ومي عمبرای کسب مشتريان  ها نیزبعد آکادمي پرداختند. چندیها به تحصیل ميآکادمي
 ه کهمچنین، در عصر خرد بود ند. هايي سالیانه دست زدبیشتر به برپايي نمايشگاه

(. با 470ـ  466)همان: ها حساسیت پیدا کردند به سبک و سبکتدريج مردم نسبتبه
که  اهايشگاهو نمها ي مانند آکادميهايمجموعه نهاد و ظاهر شدنتوجه به اين تغییرات 

یدان توان گفت، ممي بود، های فرهنگيکاال وجودشان شرط ضروری عملکرد اقتصادِ
 مستقل تولید نقاشي در اين زمان در فرانسه شکل گرفت.

 داوید در موضع وابسته
 داند.تر گفته شد، بورديو کنش آموزشي را يک خشونت نمادين ميطور که پیشهمان

ي ۀ فرهنگسلیق اش قرار گرفته بود، در ابتدانظام آموزشي زمانه داويد نیز که در تعلیم
مان زمنزلۀ هنرآموزی که تحت آموزش نظام آموزشي طبقۀ حاکم را پذيرفت. او به

ای جز آموختن سبک رايج روزگار خويش، يعني روکوکو، خودش قرار گرفت، چاره
 مورد توجه طبقۀ اشراف نداشت.

 دوری از میدان قدرت
شناختي و تغییرات عمیق زيباييکرد که روشنگری، زندگي مي عصری داويد در
ه دوران شده بیاتمايل اح»کمي پیش از تولد او، آورد. بار ميفراواني در آن به اجتماعي

 13النوم( و هرکو1748)  12ويژه در پومپئيباستان که از کشفیات اخیر باستاني، به
 ن،همکارا و ديويس)« دان را تسخیر کرده بودشد، هنرمندان و دانشمن( تغذيه مي1737)

1388 :807.) 
 1780تا  1750های ای التقاطي در هنر، میان سالوجود آمدن شیوهاين جو سبب به

شد خوانده مي« کالسیسیم رکوکو»دلیل کیفیت آمیختۀ آن معموالً به لفظ شد که به
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ه در سبک هنری، متناظر با داد(. هاوزر معتقد است اين التقاط روی784: 1377)هاوزر، 
اند، با هم هم آمیختهساختار کلي جامعه است که در آن طبقۀ اشراف و بورژوا به

 (.785کنند؛ اما همچنان به کلي از هم بیگانه هستند )همان: همکاری مي
کلمان گرا به نمايندگي وينشده از عصر روشنگری دو گروه فکری عقلتنوع حاصل

 .ددار ميان قرا، را در برابر اذهان جويای دانش اين زم«روسو»دگي گرا به نماينو طبیعت
ثار آفت. او ار گرمنزلۀ يک نخبۀ فرهنگي در ارتباط با محافل اين دو تفکر قرداويد نیز به

و محافل  41«يدرودني د»گرايانۀ دراماتیک و مناظراش را در اين زمان متأثر از ديد آرمان
و با ادر مسیر اين ارتباطات،  .(Ledbury, 2005: 64) روشنفکری آن روزگار خلق کرد

 افزايش سرمايۀ فرهنگي، در منش هنری خويش تغییر ايجاد کرد و به يک نقاش
برد ن»ه توان برکوکوی شیفتۀ مضامین اخالقي بدل شد. از آثار اين دوران داويد مي

وری از در مسیر ( اشاره کرد. داويد با اين تغییر منش د7( )تصوير 1771) 15«مینروا
 .موضع وابسته به میدان قدرت قرار گرفت

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 م1771داويد، نبرد مینروا،  :7 تصویر
http://www.wikiahttps://www.wikiart.org/en/jacques-louis-david/the-

combat-of-mars-and-minerva-1771 

 

http://www.wikiart.org/en/jacques-louis-david/the-combat-of-mars-and-minerva-1771
http://www.wikiart.org/en/jacques-louis-david/the-combat-of-mars-and-minerva-1771
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 خواهی در آثار داویدتغییر موضع در میدان و تغییر
 ووخوس آنتی»نام داويد متأثر از فضای روشنفکری زمان خويش به خلق اثر ديگری به

 م را برایم( دست زد. اين نقاشي جايزة فرهنگستان فرانسه در ر  1774)  16«استراتونیس
  رد.به ر م عزيمت ک 1775آورد و او با اخذ اين جايزه در سال او به ارمغان 

جه شد. یک مواجا مانده از دورة کالسواسطه با آثار بهاين نقاش فرانسوی در رم، بي
ال های فرهنگي خويش را فزوني بخشید و سرانجام، در ساو طي اين مدت سرمايه

و همۀ  گرايان ر من کالسیک( تحسی8)تصوير  17«هاسوگند ه راتیوس»با نقاشي  1784
عالم و را اتنها مرگ سبک روکوکهای اروپايي را برانگیخت. داويد با اين اثر نهملت
: 1392از، )پاکبکشید بلکه خط روشني بین کالسیسیم رکوکو و کالسیسیم انقالبي کرد؛ 
 یین اداها را به سفارش لويي شانزدهم خلق کرد؛ اما اين نخست(. او هوراتیوس105

( و او 868 :1382احترام داويد به مکتب نئوکالسیک در نبرد علیه روکوکو بود )هارت، 
رادران لوی باگرچه تاب. خوبي نمايش دادبا اين اثر رهايي خود از سلیقۀ درباری را به

ۀ انقالب بود؛ اما فرانسه در آستان نالوقوع در روم باستاقريب خشونتي ه راتیوس دربارة
اريخ تو پايداری نیاز داشت و نمايش مضامیني اين چنین به کمک نیز به فداکاری 

 (.105: 1392توانست مردم را به تصمیم وادارد )پاکباز، باستان مي
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 م1784ها، داويد، سوگند هوراتیوس :8 تصویر
 (25 همان:)
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نگ جخارج دلیل افزايش ديون دربار شاهي و مدر اين دوران که تهي شدن خزانه، به
و  ماله)امريکا، امور مالي را مختل و فضای اجتماعي فرانسه را ملتهب ساخته بود 

نر يز کرد و همنزلۀ هنرمند، راه خود را از ديگران متما(، داويد به320: 1362ايزاک، 
يدش از برد. او که با سبک هنری جدراستا با تحوالت اجتماعي به پیش خود را هم

يي بود هاعیضدنبال رفع تباش بهوجه به جايگاه اجتماعيمیدان قدرت فاصله گرفته با ت
 شد.که از سوی طبقۀ اشراف و دربار بر طبقۀ متوسط اعمال مي

 تر به خواهي در فرانسه هرآن بلند، يعني زماني که نوای تغییر1789به سال 
کشید. پس از اين، ( را به تصوير 9)تصوير  18«بوروتوس»رسید، داويد پرده گوش 

با آغاز انقالب »طوری که ضمون اخالقي آثار داويد بود که مورد توجه قرار گرفت. بهم
فرانسه، بینندگان در تصاوير تاريخ يونان و روم داويد اشارة پنهان او به شرايط سیاسي 

 .(Vidal, 1995: 595)« معاصر را ديدند

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 م1789گردانند، داويد، يساوالن اجساد پسران بروتوس را باز مي :9 تصویر
 (107: 1392 پاکباز،)

 

بیني ولتر به حقیقت پیوست و با فراهم آمدن مقتضیات، انقالبي عظیم سرانجام، پیش
صورت گرفت. در پیش از انقالب، رژيم فرانسه با توجه به سنت اداره  1789در سال 

ند؛ اما کردشد. هنرمندان نیز به تبع در موضوعاتشان به پیشینۀ تاريخي نگاه ميمي
سمت های سنتي بودند. بنابراين، نقاشي نیز بهدنبال حکومتي عاری از مرزانقالبیون به

منزلۀ هنرمندی مدرن با سیاست مرتبط و اين موضوعات زمان حال رفت. داويد نیز به
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 :Carrier, 2003)چنین يک حکومت سیاسي مدرن با يک شیوة جديد نقاشي همراه شد 

733). 
ورتي صبه انتقال قدرت از يک طبقۀ اجتماعي به طبقۀ اجتماعي ديگربا اين انقالب 

 منزلۀهبنیز  دست گرفتند و داويدقاطع انجام پذيرفت. طبقۀ بورژوا جايگاه قدرت را به
ا ههنر»ه اينک او با اعتقاد به»عضوی از اين طبقه بار ديگر در میدان قدرت قرار گرفت. 

ا الزم ر فرصت ، وقتي انقالب«تودة مردم ياری رسانندبايد ... قوياً به آموزش و پرورش 
 بلیغاتيم و هنر تريزی هنر مردمدار، آمادة پيمنزلۀ يک هنرمند و سیاستآورد، بهفراهم 

 (.571: 1393)گاردنر، « ـ سیاسي گرديد
 

 دو هنرمند ۀمقایس
م انجاد ای بین اين دو هنرمنهای پژوهش، بررسي مقايسهدر اين بخش بر اساس داده

و ز سوی دشده اهای موجود در موضع اتخاذها و تفاوتگیرد تا از طريق آن شباهتمي
رشان، آثا هنرمند در میدان قدرت و میدان تولید نقاشي و تأثیر آن بر فرم و محتوای

د، های دو هنرمنخواهي در نقاشيهای تغییرهمچنین، وجود يا عدم وجود نشانه
 مشخص شود.

شده از سوی دو هنرمند در میدان قدرت و میدان ذبررسی موضع اتخا
 تولید نقاشی

ر ، بنا بمدندهر دو هنرمند مورد بحث با توجه به پايگاه اجتماعي بورژوايي که از آن آ
درت قیدان بندی اجتماعي موجود در زمان خويش و برپا بودن نظام پادشاهي، در مطبقه

ر بو مبني ورديو با درنظر گرفتن عقیدة ب جايگاه زير سلطه را دارا بودند. به اين لحاظ
یاسي، هر میدان س در قدرت روابط مراتبسلسله بر اساس ها،میدان تعیین ساختار همۀ

اکم، حبقۀ دو هنرمند در ابتدای راه، با قرار گرفتن در سیستم آموزشي مولد سلیقۀ ط
 ثاری باآلید به توموضع وابسته به میدان قدرت را در میدان تولید هنری اتخاذ کردند و 

 فرم و محتوای منطبق بر سلیقۀ طبقۀ حاکم پرداختند.
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يجاد اايز مطالبات موجود در طبقۀ بورژوای زمان هر دو هنرمند و فضای تقسیم و تم
 ق سفر بهالملک از طريشد تا داويد و کمالمدرنیته و عصر روشنگری سبب شد در پس

ده، کنندة خواست هنری آنان بومینآموزی در فضايي که تأهنرخارج از کشور و 
 ، همچنین، با مطالعه و مراوده با افکار روشنفکرانه و جهت بخش روزگار خود

درت دان قهای فرهنگي خويش را بیفزايند. افزايش سرمايۀ فرهنگي دوری از میسرمايه
تفاوت ماهي را به همراه داشت و اين چنین دو هنرمند در شرايطي قرار گرفتند که جايگ

 از موضع وابسته به میدان قدرت را اتخاذ کردند.
و  ادگیریيهای هايي اشاره دارد که عامل انساني طي فرايندواره به آمادگيعادت»
به  کند. اين آمادگي به فرد توانايي واکنشپذيری در طول زندگي کسب ميجامعه

رايند (. ف45: 1385، )جنکینز« دهدهای معیني ميهای اجتماعي را با شیوهموقعیت
منش  الملک و داويد سبب شد تا دو هنرمندپذيری متفاوت کماليادگیری و جامعه

ی زمان هنر متفاوتي را برگزينند و پس از دور شدن از میدان قدرت، درون میدان تولید
 خويش در مواضع متفاوتي قرار گرفتند.

ه با دانست کشناسي را محصول تاريخي ميهمچنین، بورديو چشم و قريحۀ زيبايي
نیافتن  الملک با دوری از قدرت و(. کمال26: 1393شد )همان، آموزش بازتولید مي

اريخي های خود در طبقۀ مخالف قدرت و پايین جامعه و با توجه به چشم تآلايده
غدغۀ دور از دمنزلۀ هنرمندی آوانگارد، موضعي مستقل و بهشده در دارالفنون، بهحاصل

عد مي، قواتما ز میدان تولید نقاشي را اتخاذ کرد. او در اين زمان بهاهدافي در خارج ا
ق اثر ه خلبگرايانه سنتي نقاشي ايراني را طرد کرد و با فرم و محتوای کاماًل طبیعت

قدرت  میدان دنبال جايگاه سلطۀاش در انقالب بهپرداخت؛ اما داويد که طبقۀ اجتماعي
یدان خويش دارای منشي شد که موضع مخالف مپذيری بود، با توجه به نحوة جامعه
یم وکالسیسي، نئداد. در اين زمان داويد با تغییر فرمي انقالبقدرت را به او اختصاص مي

  اهدهکار گرفت. در اينجا مشو محتوايي اخالقي آن را در جهت اهداف انقالب به
عي يا جتمااطبقۀ  شود که بنا به نظر بورديو در ارتباط با منش و عادت واره، تنهامي

نیز  ن فردکننده است؛ بلکه زمینۀ تاريخي و نحوة اجتماعي شدساختار نیست که تعیین
 ت.های هنری مؤثر اسها و جنبشها، مکاتب، دورهدر انتخاب و يا ايجاد سبک
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با پیروزی  قات.انقالب فرانسه، انقالبي بود خواهان ايجاد تغییر بنیادی در جايگاه طب
لط يگاه مسر جاتغییر ساختارِ مؤثرترين میدان، يعني میدان قدرت، داويد د اين انقالب و

اشي د نقاين میدان قرار گرفت و به تبع آن مجددًا به موضع وابسته در میدان تولی
ما ابازگشت. با وقوع جنبش مشروطه، چنین تغییر ساختاری در ايران حاصل نشد؛ 

غییر تخواهان ديکي فکری به مشروطهالملک در میدان قدرت به واسطۀ نزموضع کمال
 ايگاهجهای فرهنگي و اجتماعي خود در کرد. او پس از مشروطه با توجه به سرمايه

 عي ومسلط میدان قدرت قرار گرفت. افزايش سرمايۀ فرهنگي دروني و روابط اجتما
 هشد، ب نیز تغییر جايگاه در میدان قدرت سبب تغییر جايگاه او در میدان تولید نقاشي

 شت.بازگ الملک مجددًا به جايگاه وابستۀ میدان تولید نقاشي قاجاراين صورت کمال

 دهای دو هنرمنخواهی در نقاشیهای تغییروجود یا عدم وجود نشانه
يش گراعتدهد که او بر اساس سبک طبیالملک در اين زمان نشان ميبررسي آثار کمال

ملک به المالو روزمرة مردم بود. البته، کدنبال به تصوير کشیدن زندگي عادی تنها به
ه بوجه واسطۀ دوری از میدان قدرت در انتخاب موضوع کار خويش آزاد شد؛ اما با ت
ي خاطبمموضع مستقل او در میدان تولید نقاشي که در خارج از میدان در پي هدف و 

 گي چگون هگرايانه و توجه بتوان نشاني خارج از اشارة او به سبک طبیعتنبود، نمي
 ت غايهبکارگیری و فرم آن را در آثار مشاهده کرد. گواه اين امر وجود آثاری به

 بود. زمان تر، از نقاشاني چون میرزا مهدی مصورالملک و میرزا موسي در اينانتقادی
دنبال کسب جايگاه مسلط ای که داويد به آن تعلق داشت در دوران انقالب بهطبقه

او در میدان تولید نقاشي به تبع منش خويش در موضع مقابل در میدان قدرت بود، 
 وابسته به میدان قدرت قرار گرفت. موضع وابسته در هر میداني بر اساس هدف 

فکران خود در میدان قدرت، کنش داشت. بنابراين، داويد از فرم نئوکالسیک در هم
های اين شانهفکران خويش بهره گرفت. نجهت القا و بیان محتوای مورد نظر هم

ها و بروتوس مشاهده کرد. او های سوگند هوراتیوستوان در تابلوتغییرخواهي را مي
روشني با پس از انقالب و جايگیری مجدد در موضع وابسته به میدان قدرت نیز به

دهندة فرهنگي انقالب را نوعي نقش جهتهای آن همراهي کرد و بهانقالب و خواست
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-های اخالقي صبر، استقامت و جانهايي حامل پیامن او نقاشيداراست. در اين دورا

( 1793) 19«مرگ مارا»(، 1791« )سوگند در زمین تنیس»فشاني در راه انقالب مانند 
 تصوير کشید.( را به1794) 20«مرگ بارا»( و 10)تصوير 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 م1793داويد، مرگ مارا،  :10 تصویر
 (108: 1392 )پاکباز،
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 نتیجه
اعي ۀ اجتمالملک و داويد با توجه به طبقدهد، در ابتدا کمالنتايج پژوهش نشان مي

 ولیدتخود و جايگاه آن در میدان قدرت در سوی وابسته به میدان قدرت در میدان 
ف و اشرا ربارنقاشي قرار گرفتند و به تولید آثاری با فرم و محتوای منطبق با سلیقۀ د

ر اس افکاهای فرهنگيِ خود، بر اسادامه، با افزودن بر سرمايهپرداختند؛ اما در 
ه پذيری از میدان قدرت فاصلروشنفکرانۀ موجود در زمان خويش و نحوة جامعه

ز یبي اصورت ترکها در اين مرحله بهگرفتند. به اين طريق فرم و محتوای آثار آن
ش در و نقادبا آموزش هر  های هنرمند و سلیقۀ طبقۀ باال بود. در مرحلۀ بعد وخواست

لید ها در میدان توخارج از کشور خويش و افزايش سرمايۀ فرهنگيِ، موضع و منش آن
غییر تنیز  های دو هنرمندنقاشي دستخوش تغییر شده و به تبع آن، محتوا و فرم نقاشي

 به اهمیت و توجه در نقاشي، تولید میدان در الملککمال مستقل جايگاه اينجا کرد. در
 طبقۀ به داويد وابستۀ و جديد جايگاه و شد آشکار نقاش خود سلیقۀ و گراطبیعت فرم

 روز توضعی با منطبق اخالقي محتوای به توجه و نئوکالسیک سبک در نیز تغییرخواه
 و قدرت انمید در الملککمال موضع مشروطه، انقالب وقوع با. شد داده نمايش فرانسه
 تفاوت اين با تياف ادامه آثارش در گراييطبیعت روال اما ؛کرد تغییر نقاشي تولید میدان
  و ردهک تغییر قدرت میدان تغییرات تبعبه نقاشي تولید میدان قواعد باراين که

 مسلط قۀطب ذائقۀ گویپاسخ و نقاشي تولید میدان مسلط جايگاه سبک به گراييطبیعت
 به ابستهو موضع به فرانسه البانق از پس نیز داويد. استشده  تبديل قدرت میدان در

 و يهمراه دادن نمايش با هايشنقاشي در و بازگشت نقاشي تولید میدان در قدرت
 مسلط میدان بود. گوی ذائقۀ طبقۀپاسخ انقالب راه در فشانيجان

 

 هانوشتپی
 یدولت میدان ۀالعمط عنوان با دوم نويسندة پژوهش هنر ارشد کارشناسي نامۀپايانمقاله مستخرج از  اين*

 اول ةنويسند ييبه راهنما( شناسيجامعه يکردتا جنبش مشروطه )با رو یاز دوران ناصر يرانيا ينقاش
 .است مازندران دانشگاه در

1. Bourdieu 
2. Lucien Goldmann 
3. historical structuralism 
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4. Leo Strauss 
5. realist third way 
6. field 
7. habitus 
8. position 
9. disposition 
10. Francois Boucher 
11 .Madame de Pompadour 
12. Pompeii 
13. Herculaneum 
14. Denis Diderot 
15. The Combat of Mars and Minerva 
16. Antiochus and stratonice 
17. The Oath of Horatti 
18. Brutus 
19. The Death of Marat 
20. The Death of Young Bara 

 عبمنا

 فترد: تهران. پويان حسن ترجمۀ .فرهنگي نظريۀ بر درآمدی(. 1387) فیلیپ اسمیت، -
 .فرهنگي هایپژوهش

ويراست  .بتي آواکیان ۀترجم .راهنمای تحقیق و نگارش در هنر(. 1392بارنت، سیلوان ) -
ها انشگاهزادة گنجي. تهران: سازمان مطالعه و تدوين کتب علوم انساني دناهید کاظم

 سمت(.)
 . ترجمۀ حسن چاوشیان. تهران: ثالث.تمايز (.1393ير )بورديو، پي -

مۀ ترج«. فلوبر عاطفي آموزش ادبیات؛ و شناسيجامعه» ب(.1379ـــــــــــــ ) -
 .111 - 77. صص 10و  9. ش ارغنونيوسف اباذری. 

 . تهران: نگاه.نو زبان وجویجست در (.1392پاکباز، روئین ) -
 یمین.ستهران: زرين و . امروز تا ديرباز از ايراني نقاشي (.1393ــــــــــــ ) -
 شناسيمعهجا .«ايران در شعر تولید میدانزير ساختاری بررسي»(. 1388شهرام ) پرستش، -

 .38ـ  23صص  .1ش . 1 د .ادبیات و هنر
 در الملککمال آثار اجتماعي تحلیل»(. 1389) نژادمرجان محمدی و شهرام پرستش، -

 .134ـ  103 صص .1 ش .2 د .ادبیاتو  هنر شناسيجامعه .«ايران قاشين میدان

اسي شنجامعهنظريۀ کالسیک جامعه شناسي و (. »1384تنر، جرمي و پريسا شعباني ) -
 .155 - 140. صص 8 شبیناب )سورة مهر(.«. هنر
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: ان. تهران. ترجمۀ لیال جوافشاني و حسن چاوشیبورديو يرپي. (1385جنکینز، ريچارد ) -
 نشر ني.

ترجمۀ  (.1) بورديو نزد در قدرت مسئلۀ .(1387) ماريانه نورلي هانسن آريلد و دانیلسن، -
 نريمان رحیمي.

http://old.anthropology.ir/node/1706 .1394 /10/ 11شده در بازيابي،   
 و سجودی فرزان ترجمۀ .جنسن هنر تاريخ(. 1388) و همکاران هفريچر ،ديويس -

 .میردشتي فرهنگسرای: تهران. همکاران

عه: تحلیل جامعۀ هنرمند و هنرمند جام(. »1388پور )همايونراود راد، اعظم و کیارش  -
 .94 - 85. صص 19ش . هنرهای زيبا«. شناختي آثار سینمايي بهرام بیضاييجامعه

 با) اروپا و ايران در قاجار دورة نقاشي تطبیقي بررسي(. 1390)حنیف  پردنجاني، رحیمي -
 هنر اهدانشگ. ارشد پژوهش هنر کارشناسي نامۀپايان. هاو پساباختیني باختین روش

 ونک. پیراوی مرضیه راهنما استاد. اصفهان
الثي. ث. ترجمۀ محسن معاصر دوران در شناسيجامعه هاینظريه (.1389ريتزر، جرج ) -

 تهران: علمي.

 رهایهنجا بر مشروطیت گفتمان تأثیر»(. 1391)مرادی  بهناز قاضي فرزان و سجودی، -
 .122 ـ 93 . صص1 ش. 4 د. ادبیات و هنر شناسيجامعه. «قاجار دورة تصويری

 . تهران: نگاه.1. ج ادبي هایمکتب(. 1387سیدحسیني، رضا ) -

 ران: نشر. ترجمۀ هادی جلیلي. تهشناسيجامعهکشاکش آرا در (. 1386) سیدمن، استیون -
 ني.

 .کامهچ: تهران .الملککمال يادنامۀ(. 1366)بهنام و علي دهباشي  شباهنگ، داراب -

ير زرده. زير نظر ژان پي. بورديو واژگان. (1385شويره، کريستین و اولیويه فونتن ) -
 ترجمۀ مرتضي کتبي. تهران: نشر ني.

 ضرورت کاربست ساختارگرايي تکويني در(. »1386وعي، وحید و محمد رضايي )طل -
. نسي ايراشناجامعه«. شناسي ادبیات جامعه )ساختارگرايي تکويني در مقام روش(جامعه

 .27 - 3. صص 31. ش 8د 
حمید  کوششبه. الملک هنرمند همیشه زندهکمال«. الملککمال(. »1376غني، قاسم ) -

 ان: اشکان.باقرزاده. تهر

http://old.anthropology.ir/node/1706
https://www.adinehbook.com/gp/search/ref=pd_sa_top?search-alias=books&author=%D8%AF%DB%8C%D9%88%DB%8C%D8%B3&select-author=author-exact
https://www.adinehbook.com/gp/search/ref=pd_sa_top?search-alias=books&author=%D9%87%D9%81%D8%B1%DB%8C%DA%86%D8%B1&select-author=author-exact
https://www.adinehbook.com/gp/search/ref=pd_sa_top?search-alias=books&author=%D9%87%D9%81%D8%B1%DB%8C%DA%86%D8%B1&select-author=author-exact
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-به. دهالملک هنرمند همیشه زنکمال «.الملککمال ياد(. »1376علي )فروغي، محمد -

 کوشش حمید باقرزاده. تهران: اشکان.
 از راييگطبیعت به ايراني نقاشي گرايش علل بررسي .(1391) حمیدرضا باالجاده، فرخي -

 ياسالم آزاد اشي دانشگاهنامۀ کارشناسي ارشد نقپايان. قاجار اواخر تا صفوی عهد اواخر
 .آراسته ناصر راهنمايي به مرکز. تهران واحد

ادب  ورشد آموزش زبان «. ناتورالیسم افول و طلوع(. »1389زاده، سید علي )قاسم -
 .57ـ  50. صص 2. ش فارسي

 گاه.نتقي فرامرزی. تهران: . ترجمۀ محمدزمان گذر در هنر(. 1393گاردنر، هلن ) -
 ي.ترجمۀ علي رامین. تهران: نشر ن .هنر تاريخ(. 1393س )هانگامبريچ، ارنست -
ي. تهران: . ترجمۀ محمد مهدی لبیببورديو يرپي کلیدی مفاهیم(. 1393گرنفل، مايکل ) -

 افکار.

ر در مروری تحلیلي بر تلفیق عاملیت و ساختا(. »1394گالبي، فاطمه و همکاران ) -
 .143 - 117. صص 6. ش صرشناسي معاهای جامعهپژوهش«. انديشه پیر بورديو

 امپراطوری و فرانسه کبیر انقالب و هجدهم قرن تاريخ(. 1362ماله، آلبر و ژول ايزاک ) -
 . ترجمۀ رشید ياسمي. تهران: امیرکبیر.ناپلئون

 ار،قاج نقاشي در گراييعینیت شناختيجامعه تحلیل( 1388) معصومه نژاد،محمدی -
. تهران نگفره و علم دانشگاه. ارشد کارشناسي نامۀپايان .الملککمال: موردی مطالعۀ
 .پرستش شهرام راهنما استاد

مان بررسي جايگاه رمان در شناخت گفت(. »1391مسعودنیا، حسین و عاطفه فروغي ) -
. المللبیندانش سیاسي و «. 84 -1376سیاسي در ايران پس از انقالب مطالعۀ موردی 

 .128 - 103. صص 2ش 
 .2 ش .پژوهيادب. ادبیات شناسيجامعه و بورديو(. 1386) جعفری و همکارانمقدس -

 .94ـ  77 صص

مند همیشه الملک هنرکمال «.زيبايي آفرينندة الملککمال»(. 1376) نوايي، عبدالحسین -
 .اشکان: کوشش حمید باقرزاده. تهرانبه. زنده

 ي،شپیکرترا نقاشي، هنر، تاريخ: هنر سال هزار دو و سي(. 1382) فردريک هارت، -
 پیکان.: تهران. همکاران و اکرمي موسي ترجمۀ .معماری
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 .خوارزمي
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Abstract 

 

Pierre Bourdieu, a French sociologist, believes that the tastes, judgments, 

and talents of people are social things, resulting in the social process of 

being a person during life. He regards the taste of the artist as the creature of 

taste for society, the taste of the class with cultural, social, and symbolic 

capital. This paper aims to explore the comparative study of the signs of 

change in the works of Kamal al-Molk and Jacques - Louis David, based on 

Bourdieu’s ideas. Each of the two painters has worked on the milestone in 

their history. In this study, we have tried to explain a descriptive and 

historical method in addition to finding the cause of specific style selection 

of each of these painters, why or not the signs of change in works of David 

and Kamal al-Molk, can be explained using Bourdieu’s ideas. Findings 

indicate that the selection of naturalist and naturalist styles is influenced by 

the two artists influenced by the educational system, cultural capital, and 

their position in relation to the field of power. In relation to the signs of 

change, you cannot see a change in Kamal al-Molk works, given the 

inclusion of him in the category of independent artists of the field of 

painting, while in David, due to his position in the ruling class opposition, 

the change will be seen. 
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