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مطالعۀ تطبیقی نشانههای تغییرخواهی در نقاشیهای
کمالالملک و

ژاکلوییداوید

(بر اساس نظریۀ میدان پییر بوردیو)
فتانه محمودی* 1،زهرا

ظاهری2

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

چکیده
پييـر بورديو ،جامعهشناس فـرانسوی ،معتقد است سلیقهها ،قضاوتها و استعدادهای افراد
اموری اجتماعياند که در نتیجۀ فرايند اجتماعي شدن شخص در طول زندگي کسب ميشوند.
او سلیقۀ هنرمند را مخلوق ذوق حاکم بر جامعه ،يعني سلیقۀ طبقۀ دارای سرمايههای فرهنگي،
اجتماعي و نمادين ميداند .اين مقاله با هدف بررسي مقايسهای نشانههای تغییرخواهي در آثار
کمالالملک و ژاکلوييداويد ،بر اساس نظرات بورديو نگارش شده است .هر يک از اين دو
نقاش در نقاط عطف تاريخ کشور خود به خلق اثر پرداختهاند .در اين پژوهش تالش شده
است با روش توصیفي ــ تحلیلي و تاريخي عالوه بر يافتن دلیل گزينش سبک مخصوص هر

يک از اين دو نقاش ،چرايي وجود يا عدم وجود نشانههای تغییرخواهي در آثار داويد و
کمالالملک با استفاده از نظرات بورديو تبیین شود .يافتههای پژوهش نشان ميدهد ،انتخاب
سبکهای طبیعتگرا و نئوکالسیک از سوی اين دو هنرمند تحت تأثیر نظام آموزشي،
سرمايههای فرهنگي و موضع اين دو در ارتباط با میدان قدرت صورت گرفته است .در ارتباط
با نشانههای تغییرخواهي نیز ،با توجه به قرار گرفتن کمالالملک در دستۀ هنرمندان مستقل
میدان تولید نقاشي ،نميتوان نشاني از تغییرخواهي را در آثار او ديد ،در حالي که در آثار

 .1دانشیار گروه پژوهش هنر و صنايع دستي دانشگاه مازندران (نويسندة مسئول).
f.mahmoudi@umz.ac.ir
 .2دانش آموختۀ کارشناسي ارشد پژوهش هنر ،دانشگاه مازندران.
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داويد ،بهدلیل قرارگیری وی در موضع وابسته به مخالفان طبقۀ حاکم ،نشان تغییرخواهي را
ميتوان مشاهده کرد.

واژههای کلیدی :بورديو ،سرمايۀ اجتماعي ،کمالالملک ،داويد ،نقاشي قاجار.

مقدمه
دوران زندگي و کار هنری کمالالملک و ژاکلوييداويد ،همزمان با جنبش مشروطه در
ايران و انقالب  1789در فرانسه بود .هر دو هنرمند در اين فضا مانند بسیاری از مردم
سرزمین خود ،با اين تغییرات همداستان بودند .کمالالملک نقاشي بود که پس از
تحصیل در دارالفنون و راهیابي به دربار برای تکمیل فن نقاشي خود به اروپا رفت.
بازگشت او از اروپا همزمان است با رويدادهای مشروطه .در اين دوران کمالالملک
بهتدريج از دربار فاصله گرفت و در پي آن به عراق عزيمت کرد .در عراق وی به خلق
آثاری پرداخته که بهگونهای متمايز از بقیۀ آثار نقاشي زمان خود ،رها از سنت ايراني،
کامالً طبیعتگرايانه و بهدور از حوادث رویداده در زمان جنبش مشروطه است.
ژاکلويي داويد در فرانسه تحت تعلیم نقاشي سبک روکوکو مورد پسند دربار قرار
گرفت و پس از آن در ايتالیا با تأثیر گرفتن از فضايي فرهنگي اروپا ـ که رو بهسوی
نئوکالسیسیم داشت ـ سبک خود را به نئوکالسیک تغییر داد .او با خلق آثاری در اين
سبک توجهها را بهسوی تحوالت پیشروی فرانسه جلب کرد و بر لزوم پايداری،
استقامت و از خودگذشتگي در اين راه تأکید ورزيد.
کمال الملک و داويد به لحاظ فکری با تغییرات در حال وقوع همراه بودند؛ اما به
اين امر بهگونهای متفاوت در هنر آن دو توجه شده است .بررسي علل وقوع اين نوع
رخدادها در تاريخ هنر بهدلیل ابعاد مختلف و پیچیدة آنها ،بايد با توجه به جنبههای
مختلف امر صورت گیرد .در اين میان مطالعات جامعهشناختي تاريخ هنر ميتواند با
بیان روايتي از اين تحوالت به توسعۀ علوم انساني ياری رساند« .نويسندگان تاريخ
اجتماعي فرض ميکنند که هر اثر هنری در صورتي که تحت بررسي موشکافانه قرار
گیرد ،ميتواند مطالب و اطالعات زيادی دربارة خاستگاه فرهنگي اثر هنری بازگو کند»
(بارنت .)289 :1392 ،بهطور کلي رابطۀ هنر با جامعه به واسطۀ شناخت هنرمند ،اثر
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هنری ،مخاطب هنر ،قالبهای هنری مختلف و تأثیرات هنر بر جامعه مورد بررسيهای
دقیق قرار مي گیرد (راودراد .)86 :1388 ،نظريۀ تاريخ هنر و نظريۀ جامعهشناسي از نظر
خصلت نیز کامالً با هم متفاوتاند .نظريه در تاريخ هنر بیشتر تشريحي و موقتي است،
در حالي که نظريهپردازی جامعهشناسانه ساختيافته و بخشي از يک سنت تراکمي
محسوب ميشود (تنر.)141 - 140 :1384 ،
ضرورت انجام پژوهش را به اين لحاظ ميتوان درنظر گرفت که در دوران قاجار در
عرصههای متنوعي مانند عرصۀ اجتماعي ،سیاسي و هنری تغییراتي مهم رخ داد .نقاشي
قاجار با کمالالملک بهطور کامل از سنت نگارگری ايراني جدا شد؛ اما در کنار اين
هنرمند ،هنرمندان ديگری مانند داويد در جايي ديگر نیز به خلق اثر پرداختند که بررسي
سبک کاری و اهداف همۀ اين هنرمندان در کنار يکديگر ،يعني بهطور کل عرصۀ نقاشي
آن دوره و بررسي رابطۀ آن با تغییرات ايجادشده در عرصههای اجتماعي و سیاسي اين
دوران و به کالم ديگر ،نقد جامعهشناسانۀ هنر اين زمان دارای اهمیت است.
بورديو با نظريۀ میدانهای خود به بررسي تعامالت بین میدانهای مختلف پرداخته
است .وی در نظريۀ میدانهای خود به میدان تولید هنری نیز توجه داشت .نظريۀ میدان
در ايران بسیار مورد توجه بوده و در زمینههای مختلف استفاده شده است؛ اما با در نظر
گرفتن اينکه بورديو نظرياتش را با توجه به جامعۀ فرانسه بیان داشته است ،پاسخ دادن
به اين پرسش دارای اهمیت است که آيا بهطور کل بهکارگیری نظريۀ میدان در عرصۀ
هنر ايراني و بهطور ويژه ،دوران قاجار امکان دارد يا خیر؟
اين پژوهش نگاهي جديد به نقاشي دوران قاجار خواهد داشت ،نتايج حاصل از اين
پژوهش در شناخت بیشتر نقاشي دوران قاجار و تأثیر و تأثرات جامعه و هنر اين دوران
بر يکديگر مؤثر خواهد بود .همچنین ،اين پژوهش مقدمهای است برای شناخت و نقد
نقاشي ايراني در دوران بعدی ،بهگونهای که همین روند و تغییرات رخداده در میدان
نقاشي قاجار را در دورة پهلوی و همچنین ،پس از انقالب ،ميتوان دنبال کرد.
به اين لحاظ ،هدف مقاله اين است که بهدلیل شباهت بین فضای اجتماعي و سیاسي
ملتهب زمان اين دو هنرمند و همراهي فکری هر دو با تغییرخواهان ،همچنین ،تفاوت
موجود در اهداف دنبالشده در آثار دو هنرمند و با بررسي تطبیقي کنشهای اين دو
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نقاش از منظر جامعهشناسي هنر بورديو 1و ضمن ارائۀ تصويری کلي از میدان تولید
نقاشي ايراني در دوران موردنظر ،به بررسي رابطۀ میدان قدرت با میدان تولید نقاشي،
ترسیم ساختار عیني روابط میان جايگاههای درون میدان تولید نقاشي و شناخت منش
عواملي بپردازد که انواع جايگاههای درون میدان تولید نقاشي کمالالملک و داويد را
اشغال ميکنند و به پرسشهايي که آورده ميشود پاسخ داده شود:


کمالالملک و داويد در میدان تولید نقاشي زمان خود چه موضعي را اتخاذ

کردهاند و اين جايگاه چه اثری بر محتوا و فرم آثار اين دو هنرمند داشته است؟


دلیل وجود يا عدم وجود نشانههای تغییرخواهي در آثار هر يک از اين دو

هنرمند چیست؟
دادههای اين پژوهش از اطالعات تاريخي ،سیاسي و اجتماعي همچنین ،نقاشيها و
زندگي نقاشان دوران قاجار گرفته شده است .بنابراين ،پژوهش حاضر تاريخي است و
بهدلیل ادراکي ،کلنگر و توصیفي بودن دادهها از نوع کیفي است.
نمونههای پژوهش بر اساس روش نمونهگیری «تعیین پیشیني» که در آن نمونهها بر
اساس يک ساختار نمونهای (در اينجا طبقهبندی اجتماعي صورتگرفته از سوی ويلم
فلور) انتخاب ميشوند گزينش شدهاند .در هر خانۀ ساختارِ نمونهگیری نیز تعداد
نمونهها بر اساس نمونهگیری «نظری» انتخاب شده است.
برای گردآوری اطالعات مناسب درخصوص نقاشيها و نقاشان دوران قاجار و
همچنین ،شرايط سیاسي ـ اجتماعي آن دوران از منابع کتابخانهای استفاده شده است.
پژوهشگر سعي کرده است با مطالعۀ مطالب و منابع مختلف که بیشترين اعتبار علمي را
در حوزة موردنظر داراست ،همچنین ،با گزينش نمونهها با روش تعیین پیشیني ،پايايي
و روايي پژوهش خود را تأمین کند.
لوسین گلدمن 2در جامعهشناسي ادبیات روشي با نام ساختارگرايي تکويني يا
ساختارگرايي تاريخي 3را پايهگذاری کرد .فرضیۀ بنیادين ساختارگرايي تکويني اين
است که هر رفتار انساني کوششي است برای پاسخ دادن با معني به وضعیتي معین .واژة
ساختارگرايي از سال  1958با مردمشناسي ساختاری لويي اشتراوس 4رايج شد .گلدمن
معتقد است ساختارگرايي نظامي فلسفي نیست؛ بلکه شیوة درک و توضیح است .نقد
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ساختاری شعبههای متنوعي دارد .اگر به ارزش سیاسي ـ اجتماعي واژهها بپردازد،
ساختگرايي معناشناختي است .اگر روابط ساختار اثر را با رويدادهای فردی و ساختار
رواني نويسنده بسنجد ،ساختگرايي روانشناسي خوانده ميشود و اگر به همارزی
مسائل اجتماعي ـ اقتصادی با ساختار اثر توجه کند ،ساختارگرايي تکويني نام ميگیرد
(بهنقل از مسعودنیا و فروغي.)107 :1391 ،
بورديو نیز مانند گلدمن از ساختارگرايي تکويني بهره ميگیرد؛ اما او بهنحوی
وسیعتر از گلدمن از ساختارگرايي تکويني هم در مقام نظريه و هم در مقام روش
استفاده ميکند (طلوعي .)5 :1386 ،وی روشهای مرسوم تحلیل در علوم اجتماعي را
کنار ميگذارد و درمقابل ،برای فرهنگ و شیوة زندگي اهمیت زيادی قائل ميشود .او
طبقۀ اجتماعي را در بافت کلي شرايط فرهنگي حاکم بر جامعه درنظر ميگیرد .روش او
بهگونهای است که سعي ميکند در مطالعات خود ،بین رابطۀ فرهنگ و شیوة زندگي از
يک سو و طبقۀ اجتماعي از سوی ديگر ،تعادلي ايجاد کند و بدين جهت در بین
همعصران خود فردی متمايز است .تحلیل او از زندگي فرهنگي همیشه با تمرکز بر
طبقه انجام شده است (گرنفل.)151 :1393 ،
مفاهیم نظريۀ کنش بورديو مانند میدان ،عادتواره و ...قالبهايي معناشناختي
هستند که در جريان شکلگیری پديدههای اجتماعي بهوجود ميآيند .نظريۀ کنش
بورديو ،نظريۀ کنشِ تحقیق هم هست و داللتهای کنش به قواعد اجرای تحقیق هم
قابل گفتن است .به عبارت ديگر ،مفاهیم بورديو تنها زماني معنا مييابند که در تحقیق
عملي بهکار گرفته شوند (همان.)317 ،316 :
گرنفل در کتاب مفاهیم کلیدی پیر بورديو ،ميگويد :هر رويکرد تحقیق بورديويي
در عمل بايد اين سه اصل را بپذيرد و انجام دهد:
 .1برساختن موضوع تحقیق؛

 .2داشتن رويکردی سهبعدی در مطالعۀ میدان تحقیق؛
 .3عینيسازی مشارکتي.
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اين مراحل را ميتوان سنگبنای «راه سوم واقعبینانه»ای 5دانست که بورديو تالش
ميکرد در جامعۀ علمي و درنهايت ،در سطح قابل فهم برای عموم افراد تثبیت کند
(همان.)327 - 317 :
در اين مقاله ،با استفاده از روش ساختارگرايي تکويني که پیر بورديو برای تحلیل
میدان هنری ارائه کرده است ،ابتدا به موقعیت میدان تولید نقاشي اين دوران در ارتباط
با میدان قدرت و ساير میدانها اشاره ميشود .سپس با تعیین جايگاههای موجود در اين
میدان به موضعگیری کمالالملک و داويد ،نقاشان مورد مطالعۀ اين پژوهش مستقر در
هر يک از اين جايگاهها و مسیر طيشده از سوی آنان برای رسیدن به اين جايگاه (البته
تا حدی که منابع موجود درخصوص آنها اجازه دهد) پرداخته خواهد شد .در پايان و
برای تکمیل روش مورد استفاده در پژوهش ،جايگاه پژوهشگران در ارتباط با میدان
قدرت بیان خواهد شد تا پیشفرضهای آنان نیز آشکار شود و تا حدی «راه سوم
واقعبینانه»ای که بورديو تالش داشت در جامعۀ علمي تثبیت کند نیز محقق شود.

پیشینۀ پژوهش
از میان پژوهشهای جامعهشناختي صورتگرفته درمورد کمالالملک و ژاک لوييداويد
به پژوهشهايي که آورده ميشود ميتوان اشاره کرد:
محمدینژاد ( )1388در پاياننامهای با عنوان تحلیل جامعهشناختي عینیتگرايي در
نقاشي قاجار ،مطالعۀ موردی :کمالالملک به راهنمايي شهرام پرستش و همچنین ،در
مقالهای ( )1389با عنوان «تحلیل اجتماعي آثار کمالالملک در میدان نقاشي ايران» به
بررسي نقاشيهای دوران قاجار بهخصوص کمالالملک با استفاده از نظريۀ میدان
بورديو پرداخته است .درخصوص بررسي آثار هنری با استفاده از نظريۀ میدانها نیز
ميتوان به مقالۀ پرستش ( )1388با عنوان «بررسي ساختاری زير میدان تولید شعر در
ايران» اشاره کرد.

حنیف رحیمي پردنجاني( )1390در پاياننامهای با نام بررسي تطبیقي نقاشي دوران
قاجار در ايران و اروپا انجامشده در دانشگاه هنر اصفهان به راهنمايي بهمن نامورمطلق
و مرضیه پیراوی ونک نتیجه ميگیرد که حکومت تکصدا ،نقاشي تکصدا درپي داشته
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است؛ اما با قاطعیت نميتوان گفت که حکومت چندصدا ،نقاشي چندصدا بهدنبال
داشته است .همچنین ،با افزايش صداهای مردمي در حکومت درپي تحوالت اجتماعي،
نقاشي تمايل به تکصدايي پیدا ميکند.
فرزان سجودی و بهناز قاضي مرادی ( )1391در مقالهای با عنوان «تأثیر گفتمان

مشروطیت بر هنجارهای تصويری دوران قاجار» چاپشده در مجلۀ جامعهشناسي هنر
و ادبیات با تقسیمبندی اين دوران به سه دورة پیشامشروطه ،مشروطه و پسامشروطه به
اين نتیجه رسیدهاند که در دوران اول فرديت بهصورت تدريجي از شخص شاه به اقشار
پايینتر رسوخ پیدا کرد و تصاويری از مردم روی پردههای نقاشي و صفحات عکاسي
پديدار شد .در دورة دوم ،يعني هژموني مشروطه ،پیکر شاه بهتدريج از مرکزيت
تصويری خارج شد و باألخره در دورة پسامشروطیت و تخاصم گفتماني نشانههايي از
خشونت در تصاوير (عکسها) پديدار ميشود.

حمیدرضا فرخي باالجاده ( )1391در پاياننامهای با عنوان بررسي علل گرايش
نقاشي ايراني به طبیعتگرايي از اواخر عهد صفوی تا اواخر قاجار انجامشده در
دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران مرکز به راهنمايي ناصر آراسته نتیجه ميگیرد که
داليلي چون ارتباط با اروپا و حضور هنرمندان غربي در ايران از زمان صفوی ،هدايای
اروپايیان به پادشاهان صفوی ،حضور ارمنیان در اصفهان ،گسست ادبیات و نقاشي،
روگرداني شاهان صفوی از هنر و در انتها ،ورود عکاسي به ايران در دورة قاجار سبب
شد تا هنرمند ايراني از فضاسازی تمثیلي بهسوی طبیعتگرايي غربي کشیده شود.
پیشینۀ مطرحشده نشان ميدهد که تاکنون پژوهشي بهصورت کلي میدان تولید
نقاشي قاجار و رابطۀ آن با تنوعهای میدان قدرت و عوامل مرتبط با آن در مقايسه با
نقاشي داويد را از نظر جامعهشناختي بررسي نکرده است .بنا به اهمیت تغییرات
رخ داده در شرايط سیاسي ،اجتماعي و فرهنگي دوران همچنین ،با توجه به تحوالت
ايجادشده در نقاشي اين دورهها ،نیاز به بررسي جامعهشناسانۀ اين تحوالت هنری
ضروری بهنظر ميرسد.
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چارچوب نظری و روش تحقیق
پییر بوردیو و نظریۀ میدان
پيير بورديو معتقد است که دو رويکرد عینیتگرا و ذهنیتگرا دو پارة اصلي تفکر
اجتماعي هستند و رابطۀ ديالکتیکي با يکديگر دارند.
در تحلیلهای جامعهشناختي آثار ادبي و هنری ،نظريۀ میدانها ،با تأکید بر ابعاد
خرد و کالن (عاملیت و ساختار) را مطرح ميکند .او معتقد است که هم ساختار
عیني (زمینه) و هم عاملیت (ساختمان ذهني) در تولید اثر هنری مؤثرند .نگرش
ديالکتیکي بین عاملیت و ساختار و مصرف کاالهای فرهنگي بهعنوان عنصر تمايز
طبقاتي از شاخصهای عمدهای است که جامعهشناسي هنر بورديو را از سايرين
مجزا ميکند .از نظر بورديو ،زمینههای تاريخي در ايجاد انواع ،شکلها ،دورهها،
مکاتب و جنبشهای هنری تأثیر دارد و ذائقۀ ادبي و هنری محصول نحوة اجتماعي
شدن فرد در خانه و مدرسه ،پايگاه اجتماعي او ،نهادهای ادبي و تغییرات فني،
سیاسي ،اقتصادی و اجتماعي در سطح جامعه است (مقدسجعفری و همکاران،
.)79 - 78 :1386

او برای تحلیل موضوعات هنری و ادبي بهوسیلۀ نظريۀ میدانهای خود عالوه بر
تحلیل ساختار میدان ادبي و هنری به تحلیل ساخت آثار نیز ميپردازد .بورديو برای
انجام اين امر واژگاني مانند «میدان»« ،6عادتواره»« ،7موضع»« ،8خشونت نمادين»،
«سرمايۀ نمادين»« ،سرمايۀ فرهنگي» و «سرمايۀ اجتماعي» را ابداع کرده است که در
ادامه ،به تعريف برخي اشاره ميشود:


عادتواره یا منش:

«عادتواره (منش ،خصلت) مفهوم مرکزی تفکر بورديو است .اين مفهوم با بار
نظری قابل مالحظهای که دارد ،بهطور توأمان با مفهوم میدان و سرمايه گره خورده
است» (شويره و فونتن« .)77 :1385 ،عادتواره بر چگونگي کنش ،احساس ،تفکر و
بودن ما تمرکز دارد .عادتواره مشخص ميکند چگونه ما  ...بهگونهای خاص و نه به
هر شکل ديگر کنش داشته باشیم» (گرنفل .)107 :1388 ،بنابراين ،عادتواره به بورديو
اجازه ميدهد تا دربارة عامل انساني (کنشگر) نظريهپردازی کند (بهنقل از گالبي و
همکاران.)1394 ،
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میدان:

يکي از نظريهپردازان شاخص در زمینۀ رويکرد تلفیقي پیر بورديو است به اعتقاد او
وظیفۀ علوم اجتماعي اين است که بفهمد ،ساختارهای عیني جامعه (قواعد اجتماعي،
نقشها و هنجارها ،نهادها) چگونه بر رفتارهای ذهني افراد تأثیر ميگذارند و نیز،
رفتارهای اجتماعي چگونه واقعیت اجتماعي را بازتولید ميکنند .از اين رو ،برای درک
بهتر ماهیت روابط بین عوامل اجتماعي عیني مانند طبقۀ اجتماعي و  ...که رفتار انسانها
را محدود ميکنند و عمل ذهني بايد به «رابطۀ ديالکتیکي» ساختار و عاملیت توجه داشته
باشیم ) .(Fries, 2009: 332 - 326و بر تقسیمبندیهای ذهنیتگرايي و عینیتگرايي،
ساختارگرايي و فرهنگگرايي و تحلیلهای اجتماعي خرد و کالن غلبه کنیم .آنها
تقسیمبندیهايي هستند که به وضعیت فعلي آکنده از کشمکش و تکه تکه شدن
جامعهشناسي منجر شده است .بورديو معتقد است که دوگانهانگاری رويکردهای
ساختارمحور و عامل يا کنشگرمحور بیش از هر چیز ديگری سبب ايجاد شکاف میان
جامعهشناسان و انديشمندان اجتماعي شده است (سیدمن .)196 :1388 ،بورديو بهدلیل
عالقهاش به رابطۀ ديالکتیکي میان ساختار و شیوة ساخت واقعیت اجتماعي از سوی
انسانها ،به جهتگیری نظریاش عنوان «ساختارگرايي تکويني» ميدهد.


موضع و موضعگیری:9

ازجمله مفاهیمي که بورديو در تحلیل متون ادبي استفاده ميکند ،مفاهیم موضع و
موضعگیری است .بورديو عقیده دارد که هرگونه موضعگیری هنری در ارتباط با
جايگاه افراد است .اين مفهوم بیانگر کنشها ،طرحها ،عملکرد هر يک از عناصر و
عوامل متعلق به يک میدان خاص است .همچنین ،موضع و موضعگیری يا خلقوخوی
هر دو محصول و ثمرة فرايند تاريخي هستند که در يکديگر تأثیر متقابل ميگذارند
(همان1379 ،الف.)150 :
بهطورکلي ،از نظر بورديو هنرمندان و نويسندگان با سه امکان موضعگیری در میدان
تولید هنری مواجه هستند :نزديکي به موضع فرودست در میدان روابط طبقاتي (مردم)؛
نزديکي به طبقۀ فرادست و باألخره ماندن در وضعیت وسط (مستقل) و حفظ فاصله با
هر دو موضع.
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 میدان و سرمایه:
بورديو میدان را نوعي صحنۀ نبرد توصیف ميکند و سرمايه را عامل تعیینکنندة
سرنوشت عناصر میدان ميداند .او از چهار نوع سرمايه سخن ميگويد که عبارت است
از :سرمايۀ اقتصادی ،سرمايۀ فرهنگي ،سرمايۀ اجتماعي و سرمايۀ نمادين .بورديو معتقد
است« ،زمینه (میدان) مانند نوعي بازار رقابتي است که در آن ،انواع سرمايهها (اقتصادی،
فرهنگي ،اجتماعي و نمادين) بهکار ميرود و مايه گذاشته ميشود» (ريتزر:1389 ،
.)682
در نظر بورديو ،سرمايۀ اقتصادی ،به مالکیت ثروتهای مادی يا مالي اشاره دارد.
سرمايۀ اجتماعي به پیوندهای اجتماعي مربوط است «که به عامل «وزن» اجتماعي کم يا
بیش سنگین ،قدرت کنشي و واکنشي کم يا بیش زياد بر حسب کیفیت و کمیت
شبکههای ارتباطي ،ميبخشد» (شويره و فونتن 97 :1385 ،ـ  .)98سرمايۀ نمادين نیز «از
شأن و حیثیت شخص سرچشمه ميگیرد» (ريتزر)683 :1389 ،؛ اما سرمايۀ فرهنگي
ابعاد متنوعي چون ،دانش عیني دربارة هنرها و فرهنگ ،سلیقهها و ترجیحات فرهنگي،
ويژگيهای صوری ،مهارتها و بلد بودن فرهنگي ،توانايي تمیز و تشخیص خوب و بد
را داراست .موجد تفاوت است و به دائمي کردن تفکیکها و نابرابرهای اجتماعي
کمک ميکند (اسمیت.)222 - 220 :1387 ،

میدان قدرت
گروههايي که به بیشترين میزان سرمايه دسترسي دارند ،در مفهومي قرار ميگیرند که
بورديو آن را میدان قدرت مينامد .میدان قدرت از يک طبقۀ حاکم و متحد تشکیل
نشده؛ بلکه از قشرهای ناهمگون نخبگاني تشکیل شده است که جايگاهشان بر اساس
شکلهای مختلف سرمايه قرار دارد .آنها بهطور تقريبي دارای منافع مشترکي هستند که
بر اساس آن قدرتشان را روی گروههای در سطوح پايینتر اجتماع اعمال ميکنند
(دانیلسن و نورلي هانسن.)1387 ،
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کمالالملک و نقاشی دوران قاجار
در زمان حکومت صفوی و در نیمۀ دوم سدة يازده هجری ،جريان فرنگيسازی در آثار
نگارگری ايران آغاز شد .اين جريان تا زمان قاجار و بهوجود آمدن مکتب «پیکرنگاری
درباری» که اوج همآمیزی سنتهای ايراني و اروپايي است ،ادامه داشت (پاکباز:1393 ،
 .)151پس از فتحعليشاه و در زمان محمدشاه رابطۀ میان نقاشي ايراني و اروپايي وارد

مرحلۀ جديدی شد که در آينده بر روش آموزش نقاشي ايراني که تا اين دوران به-

صورت استاد شاگردی بود ،اثری بسزا داشت .در اين زمان «ابوالحسن غفاری» (صنیع-
الملک) خوش درخشید و بهمنزلۀ نخستین هنرمند ايراني برای هنرآموزی به ايتالیا
فرستاده شد (همان .)158 :در ادامه و با تأسیس دارالفنون در سال  1268ق ،امکان
بیشتری برای آشنايي اصولي جامعۀ ايراني با هنر اروپايي فراهم آمد .از اين زمان بود که
جواناني مانند «علياکبرخان مزينالدوله و عبدالمطلب مستشار برای هنرآموزی به اروپا
رفتند .بازگشت اين افراد که اکنون بايد آموختههای خود را به شاگردانشان انتقال
ميدادند ،همچنین ،تأسیس نخستین هنرستان عمومي نقاشي از سوی صنیعالملک
(1278ق) ،نشان از تحوالتي نوين در عرصۀ نقاشي ايراني اين دوران داشت.
برخورد با فرهنگ و هنر اروپايي در سطحي که تاکنون سابقه نداشته ،به همراه تغییر
شیوههای آموزشي همچنین ،شکلگیری افکار آزادیخواهانه در میان روشنفکران ايراني
و حرکت جامعه به سمت مدرنیزاسیون سبب شد تا در اين زمان هنرمنداني چون
صنیعالملک و واقعگرايي نیز تمايل پیدا کنند .اين وفاداری به سنتها تا دوران
کمالالملک کماکان ادامه يافت .بهطوری که گفته ميشود تنها پس از سفر او به
اروپاست که سنت نقاشي ايراني کنار گذاشته شد.

میدان تولید نقاشی قاجار
بهدنبال شکل گیری دنیای مدرن و تقسیم کار ناشي از آن ،تشکیل میدانهای تخصصي
در میدانهای گوناگون صورت ميپذيرد .ظهور مجموعه نهادهای خاصي که وجودشان
شرط ضروری عملکرد اقتصا ِد کاالهای فرهنگي است ،نشانهای است بر تشکیل يک
میدان مستقل و خودآيین فرهنگي (بورديو .)155 :1379 ،در ايران نیز در اواسط دوران
276

مطالعۀ تطبیقي نشانههای تغییرخواهي در نقاشيهای...ـــــــــــــــــــ فتانه محمودی و همکار

قاجار ،تأسیس مدارس آکادمیک هنری با عناوين «مکتبخانۀ نقاشي» و «نقاشخانۀ
دولتي» همچنین ،ايجاد نمايشگاهها که هر دو با کوشش صنیعالملک صورت گرفت،
نخستین تالشها برای ايجاد يک نهاد تخصصي نقاشي را نشان ميداد (پرستش و
محمدینژاد.)123 :1389 ،
پیدايي موضع مستقل و منش زيباشناسانه يا همان هنر برای هنر در میدان تولید
هنری نیز حاصل و ادامۀ جريان مدرنیزاسیون بود .میان مفهوم مدرن هنرمند و استادکار
تفاوت بزرگي وجود دارد .در دوران مدرن است که مفهوم هنر برای هنر و هنرمند به
معنای خالق اثر هنری در تاريخ هنر شکل ميگیرد ).(Boudrieu, 1993: 241 - 242

کمالالملک در موضع وابسته
محمد غفاری پس از تحصیل در دارالفنون با نظر مساعد ناصرالدين شاه به دربار راه
يافت و نقاشباشي لقب گرفت .بنا به گفتۀ اسماعیل آشتیاني ،شاگرد کمالالملک ،تعداد
آثاری که میرزا محمد غفاری با امضای نقاشباشي خلق کرد ،بالغ بر  170عدد بود .از
اين میان ميتوان به تابلوهای «آبشار دوقلو» ـ که به سال 1264ق خلق شد ـ «دورنمای

عمارت گلستان» و «منظرة دهکدة امامیه» که بهترتیب در سالهای  1265و 1266ق به-
وجود آمدند و نیز «منظرة باغ شاه» و «دورنمای درة زانوس» متعلق بهسال 1268ق
اشاره کرد .در اين دوره آنچنان که از عناوين آثار برميآيد نقاش به زندگي و مناسبات
و موضوعات انساني التفات کمتری داشت (اسکندری )107 :1362 ،و درعوض ،بیشتر
بنا به سلیقۀ شاه به طبیعت و اماکن دولتي توجه داشت .البته ،در سالهای آخر اين
دوره ،توجه سطحي به انسان و ترکیب چند انسان در برخي تابلوها مانند« ،شبیه عمو
صادق شیرازی» (تصوير  ،)1سرايدار قصر طیور که به يهوديان لباس کهنه ميفروشد،
«شکارچیان»« ،دو دختر گدا» همچنین ،تابلوی «رمال» (127ق) (تصوير  )2آخرين اثر او
با امضای نقاشباشي ،ديده ميشود .در آثار اخیر ،اشخاص مانند بقیۀ عوامل تابلو فاقد
حرکت و زندگي و ارتباط منطقي با يکديگر و محیط خود هستند (پاکباز 33 :1393 ،ـ
 .)34آثار اين دورة کمالالملک هنوز تلفیقي بود از سنتهای نقاشي ايراني و اروپايي،
اما او سعي داشت که به طبیعتگرايي نزديک شود.
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تصویر  :1کمالالملک ،عمو صادق شیرازی1271 ،ش.
(شباهنگ و دهباشي :1364 ،تصاوير)

تصویر  :2کمالالملک ،رمال (کپي)1271 ،ش.
(آژند)103 :1390 ،

همچنین ،بورديو ميگويد« :خصوصیات موقعیتهايي را که روشنفکران و هنرمندان
در میدان قدرت اشغال ميکنند ،ميتواند تابعي از موقعیتهايي دانست که در میدان
هنری يا ادبي به آن دست مييابند» (بورديو .)100 :1379 ،بنابراين ،جايگاه کمالالملک
در میدان قدرت ،به تبعیت از موقعیت تحت سلطۀ وی در میدان تولید نقاشي ،در اين
زمان تحت سلطه بود.
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دوری از میدان قدرت
پرداختن کمالالملک به موضوع افراد غیردرباری در نقاشيهای اواخر دوران ناصری،
نشان از دوری او از سلیقۀ دربار و استقالل وی در انتخاب موضوع داشت .اگر چه در
اين نمونه ها پرداختن به موضوع انسان در حد برخوردی سطحي بود؛ اما اين اولین
قدمهای او برای جدايي از موضع وابسته میدان بود.
بورديو معتقد است« ،اعالم خودمختاری اثر هنری به معنای اولويت دادن به چیزی
است که هنرمند ارباب و استاد آن است؛ يعني شکل و اسلوب و سبک و نه موضوع يا
مصداق بیروني که مستلزم متابعت از کارکردهاست» (بورديو .)26 :1393 ،بر اين اساس
نشانههای تغییر منش کمالالملک و دوری او از جايگاه وابسته میدان تولید هنری را
ميشود در اجرای استادانه نقاشي تحمیلي تاالر آينه (1261ش) (تصوير  )3پرکارترين
اثر کمالالملک ديد (شباهنگ و دهباشي.)253 :1366 ،

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

در اواخر حکومت ناصرالدين شاه ،تالش کمالالملک برای يادگیری زبان فرانسه،
شاه را متعجب ساخت (فروغي .)82 :1376 ،وی در حال اندوختن سرمايۀ فرهنگي ،در
فضای ايجاد شده در مسیر مدرنیته بود .همین امر دوری او از دربار را به همراه داشت،
بهطوری که در ابتدای به تخت نشستن مظفرالدين شاه ،کمالالملک با جلب نظر شاه از
کشور خارج شد .اين سفر و ارتباط با هنرمندان ،مدارس نقاشي و محافل هنری و
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موزههای اروپايي برای کمالالملک افزايش سرمايههای فرهنگي را که موجد تفاوت-
های اجتماعي بود به همراه داشت.

کمالالملک در موضع مستقل
در میدان هنری مستقل ،تنها راه تبديل شدن هنرمند به يک بازيکن قدرتمند در میدان،
سرمايۀ فرهنگي و بهخصوص علم به میراث اجتماعي هنر است ( )Fowler, 1997: 53

به بیان ديگر ،هنرمند با اندوختن سرمايۀ فرهنگي توانايي تغییر قواعد میدان را پیدا مي-

کند .به همین صورت کمالالملک نیز با اندوختن سرمايۀ فرهنگي از موضع وابسته دور
و به موضع مستقل (هنر ناب) نزديک شد.
کمالالملک خودمختاری خويش را با «امتناع از به رسمیت شناختن هر ضرورتي
غیر از مقتضیات مندرج در سنت خاص رشتۀ هنری» (بورديو )26 :1393 ،و انفصال و
بيطرفي در نگاه زيباييشناسانهاش نشان داد (همان .)28 :او به سفارشات بهقول
خودش کثیف در دربار مظفرالدين شاه تن نداد و پس از آمدن از فرنگ راهي کربال شد
(غني.)111 :1376 ،
وی در دوران سکونت در عراق تابلوهای مهمي با عناوين« :فالگیر بغدادی»« ،زرگر
بغدادی و شاگردش» (تصوير « ،)4میدان شهرکربال» (تصوير  )5و «عرب خوابیده» را
خلق کرد (نوايي .)149 :1376 ،در اين آثار ديگر کمالالملک به تمامي از سنن ايراني
نقاشي دست کشیده و به شیوة طبیعتگرای اروپايي نقاشي کرد.

تصویر  :4کمالالملک ،زرگر بغدادی1280 ،ش
(آژند)104 :1390 ،
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تصویر  .5کمالالملک ،میدان شهر کربال1280 ،ش
(همان)106 :

وجود آثار تغییرخواهی در نقاشیهای کمالالملک
هنرمند در مکتب طبیعتگرايي بهجای توجه به امور حساس ،خصوصیات و نتايج
اجتماعي زندگي روزانه ،متوجه امور جزئي و بياهمیت يا درجۀ دوم بود .طبیعتگرايي
خالف واقع گرايي که با در افکندن امور واقعي و حوادث روزمره به همدردی با
اشخاص جامعه ميپردازد ،قادر به همدردی با ديگران نیست (قاسمزاده .)52 :1389 ،در
اين سبک فرد و اجتماع بشری از خود اختیار و ارادهای ندارند و همه چیز زايیدة
قوانین علمي و عوامل طبیعي است (سیدحسیني .)406 :1387 ،به اين لحاظ بهطور کل
نبايد در میان آثار کمالالملک نیز که به گفتۀ خودش مايل به طبیعتگرايان و دوستدار
طبیعتگرايي بوده است (غني ،)113 :1376 ،بهدنبال نشانههای انقالب و تغییرخواهي
بود.
از سويي مرکز میدان تولید هنری به هنرمندان آوانگارد تعلق دارد ،کنشگراني که
دلباختۀ استقالل در تولید ادبي و هنریاند و تولیدات آنها هیچ هدفي را در بیرون
میدان دنبال نميکند (پرستش .)28 :1388 ،کمالالملک نیز بهمنزلۀ هنرمندی مستقل در
میدان تولید نقاشي که به دنبال هدف و مخاطبي در خارج از میدان نبود ،با انتخاب سبک
طبیعتگرايانه ای که نظام آموزشي متأثر از اروپا به او تحمیل کرده بود ،درحقیقت ،به
تقلید از طبیعت نميپرداخت .هنر او بهمنزلۀ هنری که بهصورت روزافزون به تاريخ
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خويش ارجاع مي کرد ،مستلزم ادراک تاريخي بود .در اينجا هنری که از طبیعت تقلید
ميکرد ،جای خود را به هنری داد که از هنر تقلید ميکرد و يگانه منبع آزمايشهای
خويش و حتي انفصال از سنت را از تاريخ خويش (تاريخي که از طريق آموزش
طبیعتگرايي بازتولید ميشد) اخذ کرد (بورديو .)27 - 26 :1393 ،نشانۀ اين امر را
ميتوان در تعداد فراوان کپيها و تقلید از نقاشيهای اروپايي از سوی کمالالملک
يافت .بنابراين ،کمالالملک بهدلیل داشتن سبک طبیعتگرايانه و همچنین ،قرارگیری در
موضع مستقل میدان تولید نقاشي در آثارش به جنبش مشروطه اشاره نداشته و تنها در
اين آثار به اجرای استادانهتر سبک طبیعتگرا توجه داشته است.
پس از وقوع مشروطه ميبینیم که کمالالملک با خلق تابلويي از سرداراسعد
بختیاری (تصوير شمارة  )6از مشروطهخواهان تجلیل کرده است .با توجه به اين نقاشي
و امتناع قبلي کمالالملک از کشیدن نقاشي در دربار مظفرالدين شاه بهنظر ميرسد وی
در سفر به اروپا سرمايههای فرهنگي دروني متناسب با افکار مشروطهخواهي کسب
کرده است .بنابراين ،کمالالملک با پیروزی مشروطهخواهان و در فضای اجتماعي
جديد جايگاهي تازه در میدان قدرت يافت که به تناسب آن ،جايگاهش در میدان تولید
نقاشي نیز تغییر کرد .درادامه ،او رياست مدرسۀ صنايع مستظرفه را بر عهده گرفت و
خود بهمنزلۀ فردی از طبقۀ مسلط در میدان قدرت ،با استفاده از سرمايههای نمادين،
فرهنگي و اجتماعي خود به تعیین قواعد در میدان تولید نقاشي پرداخت .بهگونهای که
تا سالها پس از او ،شیوه و منشش در نقاشي و آموزش آن بر محافل آموزشي نقاشي
در ايران حاکم بود .بنابراين ،کمالالملک در آخرين آثار خود ،بهمنزلۀ يک نقاش ،در
جايگاه وابسته به طبقۀ فرادست در میدان تولید نقاشي قرار دارد و منش او
طبیعتگرايي در هنر و تبعیت از سلیقۀ طبقۀ فرادستي است که خود آن را با استفاده از
سرمايههای فرهنگي ،نمادين و اجتماعي غالب کرده است.
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تصویر  :6پرترة سردار اسعد بختیاری
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sardar-assad-bakhtiary.jpg

ژاکلوییداوید و نقاشی فرانسه
داويد (1825 - 1747م) ،نقاش شهیر فرانسوی ،در يک خانوادة بورژوای میانهحال در
پاريس پرورش يافت .زماني که او تصمیم گرفت نقاشي ياد بگیرد ،سبک درباری
«روکوکو» در فرانسه رواج داشت .او نیز که خويشاوند فرانسوا بوشه 10نقاش روکوکو
مورد حمايت مادام دوپمپادور( 11معشوقۀ لويي پانزدهم) بود ،نزد او به يادگیری نقاشي
مشغول شد .در فرانسه پس از لويي چهاردهم ،اشراف آزاد شدند تا در پاريس زندگي
دلخواهتری نسبتبه زندگي مقید و محدودشان در کاخ ورسای در پیش گیرند .اين
چنین باروک متأخر رنگ تازه بهخود گرفت و شماری خانۀ اعیاني شهری از سوی
اشراف در محله های نو و تجملي ساخته شد .سبک جديد که دبدبه و شکوه دوران
لويي چهاردهم را نداشت« ،روکوکو» نام گرفت (هارت )841 :1382 ،در اين سبک که
انعکاسدهندة ذائقه و گرايش اشراف فرانسه بود ،شیوهای برخاسته از رنگهای تابناک
و انواع ريزهکاریهای تزيیني ،بهصورتي سبکسرانه و پرزرقوبرق جانشین گرايش
عظیم ،تشريفاتي و محکمتر دورة باروک شد (گامبريچ.)444 :1393 ،
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میدان تولید نقاشی در فرانسه
در اواخر قرن هجدهم میالدی و همزمان با انقالب  1789فرانسه ،متأثر از دوران
روشنگری ،نقاشي ديگر از حالت يک حرفه ـ که فوت و فنش از استاد به شاگرد منتقل
ميشود ـ درآمده بود ،چنان که عالقهمندان آن بايد بهمانند دانشجويان رشتۀ فلسفه در
آکادميها به تحصیل ميپرداختند .چندی بعد آکادميها نیز برای کسب مشتريان عمومي
بیشتر به برپايي نمايشگاههايي سالیانه دست زدند .همچنین ،در عصر خرد بود که
بهتدريج مردم نسبتبه سبک و سبکها حساسیت پیدا کردند (همان 466 :ـ  .)470با
توجه به اين تغییرات و ظاهر شدن مجموعه نهادهايي مانند آکادميها و نمايشگاهها که
وجودشان شرط ضروری عملکرد اقتصادِ کاالهای فرهنگي بود ،ميتوان گفت ،میدان
مستقل تولید نقاشي در اين زمان در فرانسه شکل گرفت.

داوید در موضع وابسته
همانطور که پیشتر گفته شد ،بورديو کنش آموزشي را يک خشونت نمادين ميداند.
داويد نیز که در تعلیم نظام آموزشي زمانهاش قرار گرفته بود ،در ابتدا سلیقۀ فرهنگي
طبقۀ حاکم را پذيرفت .او بهمنزلۀ هنرآموزی که تحت آموزش نظام آموزشي زمان
خودش قرار گرفت ،چارهای جز آموختن سبک رايج روزگار خويش ،يعني روکوکو،
مورد توجه طبقۀ اشراف نداشت.

دوری از میدان قدرت
داويد در عصری زندگي ميکرد که روشنگری ،تغییرات عمیق زيباييشناختي و
اجتماعي فراواني در آن بهبار ميآورد .کمي پیش از تولد او« ،تمايل احیاشده به دوران
باستان که از کشفیات اخیر باستاني ،بهويژه در پومپئي

12

( )1748و هرکوالنوم

13

( )1737تغذيه ميشد ،هنرمندان و دانشمندان را تسخیر کرده بود» (ديويس و همکاران،
.)807 :1388
اين جو سبب بهوجود آمدن شیوهای التقاطي در هنر ،میان سالهای  1750تا 1780
شد که بهدلیل کیفیت آمیختۀ آن معموالً به لفظ «کالسیسیم رکوکو» خوانده ميشد
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(هاوزر .)784 :1377 ،هاوزر معتقد است اين التقاط رویداده در سبک هنری ،متناظر با
ساختار کلي جامعه است که در آن طبقۀ اشراف و بورژوا بههم آمیختهاند ،با هم
همکاری ميکنند؛ اما همچنان به کلي از هم بیگانه هستند (همان.)785 :
تنوع حاصلشده از عصر روشنگری دو گروه فکری عقلگرا به نمايندگي وينکلمان
و طبیعتگرا به نمايندگي «روسو» ،را در برابر اذهان جويای دانش اين زمان قرار ميداد.
داويد نیز بهمنزلۀ يک نخبۀ فرهنگي در ارتباط با محافل اين دو تفکر قرار گرفت .او آثار
دراماتیک و مناظراش را در اين زمان متأثر از ديد آرمانگرايانۀ «دني ديدرو» 14و محافل

روشنفکری آن روزگار خلق کرد ( .)Ledbury, 2005: 64در مسیر اين ارتباطات ،او با
افزايش سرمايۀ فرهنگي ،در منش هنری خويش تغییر ايجاد کرد و به يک نقاش
رکوکوی شیفتۀ مضامین اخالقي بدل شد .از آثار اين دوران داويد ميتوان به «نبرد
مینروا»( )1771( 15تصوير  )7اشاره کرد .داويد با اين تغییر منش در مسیر دوری از
موضع وابسته به میدان قدرت قرار گرفت.

تصویر  :7داويد ،نبرد مینروا1771 ،م
http://www.wikiahttps://www.wikiart.org/en/jacques-louis-david/thecombat-of-mars-and-minerva-1771
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تغییر موضع در میدان و تغییرخواهی در آثار داوید
داويد متأثر از فضای روشنفکری زمان خويش به خلق اثر ديگری بهنام «آنتیوخوس و
استراتونیس»

16

(1774م) دست زد .اين نقاشي جايزة فرهنگستان فرانسه در رم را برای

او به ارمغان آورد و او با اخذ اين جايزه در سال  1775به رم عزيمت کرد.
اين نقاش فرانسوی در رم ،بيواسطه با آثار بهجا مانده از دورة کالسیک مواجه شد.
او طي اين مدت سرمايه های فرهنگي خويش را فزوني بخشید و سرانجام ،در سال
 1784با نقاشي «سوگند هراتیوسها»( 17تصوير  )8تحسین کالسیکگرايان رم و همۀ
ملت های اروپايي را برانگیخت .داويد با اين اثر نهتنها مرگ سبک روکوکو را اعالم
کرد؛ بلکه خط روشني بین کالسیسیم رکوکو و کالسیسیم انقالبي کشید (پاکباز:1392 ،
 .)105او هوراتیوسها را به سفارش لويي شانزدهم خلق کرد؛ اما اين نخستین ادای
احترام داويد به مکتب نئوکالسیک در نبرد علیه روکوکو بود (هارت )868 :1382 ،و او
با اين اثر رهايي خود از سلیقۀ درباری را بهخوبي نمايش داد .اگرچه تابلوی برادران
هراتیوس دربارة خشونتي قريبالوقوع در روم باستان بود؛ اما فرانسه در آستانۀ انقالب
نیز به فداکاری و پايداری نیاز داشت و نمايش مضامیني اين چنین به کمک تاريخ
باستان ميتوانست مردم را به تصمیم وادارد (پاکباز.)105 :1392 ،

تصویر  :8داويد ،سوگند هوراتیوسها1784 ،م
(همان)25 :
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در اين دوران که تهي شدن خزانه ،بهدلیل افزايش ديون دربار شاهي و مخارج جنگ
امريکا ،امور مالي را مختل و فضای اجتماعي فرانسه را ملتهب ساخته بود (ماله و
ايزاک ،)320 :1362 ،داويد بهمنزلۀ هنرمند ،راه خود را از ديگران متمايز کرد و هنر
خود را همراستا با تحوالت اجتماعي به پیش برد .او که با سبک هنری جديدش از
میدان قدرت فاصله گرفته با توجه به جايگاه اجتماعياش بهدنبال رفع تبعیضهايي بود
که از سوی طبقۀ اشراف و دربار بر طبقۀ متوسط اعمال ميشد.
به سال  ،1789يعني زماني که نوای تغییرخواهي در فرانسه هرآن بلندتر به
گوش رسید ،داويد پرده «بوروتوس»( 18تصوير  )9را به تصوير کشید .پس از اين،
م ضمون اخالقي آثار داويد بود که مورد توجه قرار گرفت .بهطوری که «با آغاز انقالب
فرانسه ،بینندگان در تصاوير تاريخ يونان و روم داويد اشارة پنهان او به شرايط سیاسي
معاصر را ديدند» (.)Vidal, 1995: 595

تصویر  :9داويد ،يساوالن اجساد پسران بروتوس را باز ميگردانند1789 ،م
(پاکباز)107 :1392 ،

سرانجام ،پیش بیني ولتر به حقیقت پیوست و با فراهم آمدن مقتضیات ،انقالبي عظیم
در سال  1789صورت گرفت .در پیش از انقالب ،رژيم فرانسه با توجه به سنت اداره
مي شد .هنرمندان نیز به تبع در موضوعاتشان به پیشینۀ تاريخي نگاه ميکردند؛ اما
انقالبیون بهدنبال حکومتي عاری از مرزهای سنتي بودند .بنابراين ،نقاشي نیز بهسمت
موضوعات زمان حال رفت .داويد نیز بهمنزلۀ هنرمندی مدرن با سیاست مرتبط و اين
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چنین يک حکومت سیاسي مدرن با يک شیوة جديد نقاشي همراه شد ( Carrier, 2003:

.)733

با اين انقالب انتقال قدرت از يک طبقۀ اجتماعي به طبقۀ اجتماعي ديگر بهصورتي
قاطع انجام پذيرفت .طبقۀ بورژوا جايگاه قدرت را بهدست گرفتند و داويد نیز بهمنزلۀ
عضوی از اين طبقه بار ديگر در میدان قدرت قرار گرفت« .او با اعتقاد به اينکه «هنرها
بايد  ...قوياً به آموزش و پرورش تودة مردم ياری رسانند» ،وقتي انقالب فرصت الزم را
فراهم آورد ،بهمنزلۀ يک هنرمند و سیاستمدار ،آمادة پيريزی هنر مردم و هنر تبلیغاتي
ـ سیاسي گرديد» (گاردنر.)571 :1393 ،

مقایسۀ دو هنرمند
در اين بخش بر اساس دادههای پژوهش ،بررسي مقايسهای بین اين دو هنرمند انجام
ميگیرد تا از طريق آن شباهتها و تفاوتهای موجود در موضع اتخاذشده از سوی دو
هنرمند در میدان قدرت و میدان تولید نقاشي و تأثیر آن بر فرم و محتوای آثارشان،
همچنین ،وجود يا عدم وجود نشانههای تغییرخواهي در نقاشيهای دو هنرمند،
مشخص شود.

بررسی موضع اتخاذشده از سوی دو هنرمند در میدان قدرت و میدان
تولید نقاشی
هر دو هنرمند مورد بحث با توجه به پايگاه اجتماعي بورژوايي که از آن آمدند ،بنا بر
طبقه بندی اجتماعي موجود در زمان خويش و برپا بودن نظام پادشاهي ،در میدان قدرت
جايگاه زير سلطه را دارا بودند .به اين لحاظ و با درنظر گرفتن عقیدة بورديو مبني بر
تعیین ساختار همۀ میدانها ،بر اساس سلسلهمراتب روابط قدرت در میدان سیاسي ،هر
دو هنرمند در ابتدای راه ،با قرار گرفتن در سیستم آموزشي مولد سلیقۀ طبقۀ حاکم،
موضع وابسته به میدان قدرت را در میدان تولید هنری اتخاذ کردند و به تولید آثاری با
فرم و محتوای منطبق بر سلیقۀ طبقۀ حاکم پرداختند.
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مطالبات موجود در طبقۀ بورژوای زمان هر دو هنرمند و فضای تقسیم و تمايز ايجاد
شد در پسمدرنیته و عصر روشنگری سبب شد تا داويد و کمالالملک از طريق سفر به
خارج از کشور و هنرآموزی در فضايي که تأمینکنندة خواست هنری آنان بوده،
همچنین ،با مطالعه و مراوده با افکار روشنفکرانه و جهت بخش روزگار خود،
سرمايه های فرهنگي خويش را بیفزايند .افزايش سرمايۀ فرهنگي دوری از میدان قدرت
را به همراه داشت و اين چنین دو هنرمند در شرايطي قرار گرفتند که جايگاهي متفاوت
از موضع وابسته به میدان قدرت را اتخاذ کردند.
«عادتواره به آمادگيهايي اشاره دارد که عامل انساني طي فرايندهای يادگیری و
جامعهپذيری در طول زندگي کسب ميکند .اين آمادگي به فرد توانايي واکنش به
موقعیتهای اجتماعي را با شیوههای معیني ميدهد» (جنکینز .)45 :1385 ،فرايند
يادگیری و جامعهپذيری متفاوت کمالالملک و داويد سبب شد تا دو هنرمند منش
متفاوتي را برگزينند و پس از دور شدن از میدان قدرت ،درون میدان تولید هنری زمان
خويش در مواضع متفاوتي قرار گرفتند.
همچنین ،بورديو چشم و قريحۀ زيباييشناسي را محصول تاريخي ميدانست که با
آموزش بازتولید ميشد (همان .)26 :1393 ،کمالالملک با دوری از قدرت و نیافتن
ايدهآل های خود در طبقۀ مخالف قدرت و پايین جامعه و با توجه به چشم تاريخي
حاصلشده در دارالفنون ،بهمنزلۀ هنرمندی آوانگارد ،موضعي مستقل و بهدور از دغدغۀ
اهدافي در خارج از میدان تولید نقاشي را اتخاذ کرد .او در اين زمان به تمامي ،قواعد
ال طبیعتگرايانه به خلق اثر
سنتي نقاشي ايراني را طرد کرد و با فرم و محتوای کام ً
پرداخت؛ اما داويد که طبقۀ اجتماعياش در انقالب بهدنبال جايگاه سلطۀ میدان قدرت
بود ،با توجه به نحوة جامعهپذيری خويش دارای منشي شد که موضع مخالف میدان
قدرت را به او اختصاص مي داد .در اين زمان داويد با تغییر فرمي انقالبي ،نئوکالسیسیم
و محتوايي اخالقي آن را در جهت اهداف انقالب بهکار گرفت .در اينجا مشاهده
مي شود که بنا به نظر بورديو در ارتباط با منش و عادت واره ،تنها طبقۀ اجتماعي يا
ساختار نیست که تعیینکننده است؛ بلکه زمینۀ تاريخي و نحوة اجتماعي شدن فرد نیز
در انتخاب و يا ايجاد سبکها ،مکاتب ،دورهها و جنبشهای هنری مؤثر است.
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انقالب فرانسه ،انقالبي بود خواهان ايجاد تغییر بنیادی در جايگاه طبقات .با پیروزی
اين انقالب و تغییر ساختارِ مؤثرترين میدان ،يعني میدان قدرت ،داويد در جايگاه مسلط
اين میدان قرار گرفت و به تبع آن مجدد ًا به موضع وابسته در میدان تولید نقاشي
بازگشت .با وقوع جنبش مشروطه ،چنین تغییر ساختاری در ايران حاصل نشد؛ اما
موضع کمالالملک در میدان قدرت به واسطۀ نزديکي فکری به مشروطهخواهان تغییر
کرد .او پس از مشروطه با توجه به سرمايههای فرهنگي و اجتماعي خود در جايگاه
مسلط میدان قدرت قرار گرفت .افزايش سرمايۀ فرهنگي دروني و روابط اجتماعي و
تغییر جايگاه در میدان قدرت سبب تغییر جايگاه او در میدان تولید نقاشي نیز شد ،به
اين صورت کمالالملک مجدد ًا به جايگاه وابستۀ میدان تولید نقاشي قاجار بازگشت.

وجود یا عدم وجود نشانههای تغییرخواهی در نقاشیهای دو هنرمند
بررسي آثار کمالالملک در اين زمان نشان ميدهد که او بر اساس سبک طبیعتگرايش
تنها بهدنبال به تصوير کشیدن زندگي عادی و روزمرة مردم بود .البته ،کمالالملک به
واسطۀ دوری از میدان قدرت در انتخاب موضوع کار خويش آزاد شد؛ اما با توجه به
موضع مستقل او در میدان تولید نقاشي که در خارج از میدان در پي هدف و مخاطبي
نبود ،نميتوان نشاني خارج از اشارة او به سبک طبیعتگرايانه و توجه به چگونگي
به کارگیری و فرم آن را در آثار مشاهده کرد .گواه اين امر وجود آثاری بهغايت
انتقادیتر ،از نقاشاني چون میرزا مهدی مصورالملک و میرزا موسي در اين زمان بود.
طبقه ای که داويد به آن تعلق داشت در دوران انقالب بهدنبال کسب جايگاه مسلط
در میدان قدرت بود ،او در میدان تولید نقاشي به تبع منش خويش در موضع مقابل
وابسته به میدان قدرت قرار گرفت .موضع وابسته در هر میداني بر اساس هدف
هم فکران خود در میدان قدرت ،کنش داشت .بنابراين ،داويد از فرم نئوکالسیک در
جهت القا و بیان محتوای مورد نظر همفکران خويش بهره گرفت .نشانههای اين
تغییرخواهي را ميتوان در تابلوهای سوگند هوراتیوسها و بروتوس مشاهده کرد .او
پس از انقالب و جايگیری مجدد در موضع وابسته به میدان قدرت نیز بهروشني با
انقالب و خواستهای آن همراهي کرد و بهنوعي نقش جهتدهندة فرهنگي انقالب را
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داراست .در اين دوران او نقاشيهايي حامل پیامهای اخالقي صبر ،استقامت و جان-
فشاني در راه انقالب مانند «سوگند در زمین تنیس» (« ،)1791مرگ مارا»)1793( 19
(تصوير  )10و «مرگ بارا» )1794( 20را بهتصوير کشید.

تصویر  :10داويد ،مرگ مارا1793 ،م
(پاکباز)108 :1392 ،
جدول  :1مقايسۀ فرم ،محتوا و موضع دو هنرمند
سرمایه

میدان
موضع در

«آموزش

«مطالعه ،مراوده

«آموزش در

استفاده از

درباری»

و تمرین»

خارج»

آموختهها و

اندوختن

اندوختن سرمایۀ

اندوختن سرمایۀ

سرمایههای

سرمایۀ

فرهنگی

فرهنگی

اندوختهشده در

فرهنگی نهادی
زير سلطه

موضع
زير سلطه

زير سلطه

مسلط

میدان
قدرت
(فرم)

روکوکو

روکوکو و
کالسیک
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داوید

موضع در
میدان تولید

وابسته به

فاصله از میدان

مقابل میدان

نقاشی

قدرت

قدرت

قدرت

وابسته به قدرت

بهدلیل مشاهده
نشدن
(محتوا)

نمونه از اين
زمان محتوای

مضامین اخالقي

صبوری و

صبوری استقامت

استقامت
در راه انقالب

و
جانفشاني در راه
انقالب

عشرتطلبانه و
مبهم و حزن-
انگیز ،فرض
ميشود
(رکوکو)
موضع در

زير سلطه

زير سلطه

زير سلطه

مسلط

میدان
قدرت
سعي در اجرای

(فرم)
کمال

فرنگيسازی

طبیعتگرايانه

طبیعتگرا

طبیعتگرا

الملک
موضع در
میدان تولید

وابسته به

فاصله از میدان

نقاشی

قدرت

قدرت

(محتوا)

مستقل

وابسته به قدرت

زندگي روزمره+

زندگي روزمره و
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نتیجه
نتايج پژوهش نشان ميدهد ،در ابتدا کمالالملک و داويد با توجه به طبقۀ اجتماعي
خود و جايگاه آن در میدان قدرت در سوی وابسته به میدان قدرت در میدان تولید
نقاشي قرار گرفتند و به تولید آثاری با فرم و محتوای منطبق با سلیقۀ دربار و اشراف
پرداختند؛ اما در ادامه ،با افزودن بر سرمايههای فرهنگيِ خود ،بر اساس افکار
روشنفکرانۀ موجود در زمان خويش و نحوة جامعهپذيری از میدان قدرت فاصله
گرفتند .به اين طريق فرم و محتوای آثار آنها در اين مرحله بهصورت ترکیبي از
خواست های هنرمند و سلیقۀ طبقۀ باال بود .در مرحلۀ بعد و با آموزش هر دو نقاش در
خارج از کشور خويش و افزايش سرمايۀ فرهنگيِ ،موضع و منش آنها در میدان تولید
نقاشي دستخوش تغییر شده و به تبع آن ،محتوا و فرم نقاشيهای دو هنرمند نیز تغییر
کرد .در اينجا جايگاه مستقل کمالالملک در میدان تولید نقاشي ،در توجه و اهمیت به
فرم طبیعتگرا و سلیقۀ خود نقاش آشکار شد و جايگاه جديد و وابستۀ داويد به طبقۀ
تغییرخواه نیز در سبک نئوکالسیک و توجه به محتوای اخالقي منطبق با وضعیت روز
فرانسه نمايش داده شد .با وقوع انقالب مشروطه ،موضع کمالالملک در میدان قدرت و
میدان تولید نقاشي تغییر کرد؛ اما روال طبیعتگرايي در آثارش ادامه يافت با اين تفاوت
که اينبار قواعد میدان تولید نقاشي بهتبع تغییرات میدان قدرت تغییر کرده و
طبیعتگرايي به سبک جايگاه مسلط میدان تولید نقاشي و پاسخگوی ذائقۀ طبقۀ مسلط
در میدان قدرت تبديل شده است .داويد نیز پس از انقالب فرانسه به موضع وابسته به
قدرت در میدان تولید نقاشي بازگشت و در نقاشيهايش با نمايش دادن همراهي و
جانفشاني در راه انقالب پاسخگوی ذائقۀ طبقۀ مسلط میدان بود.
پینوشتها
*اين مقاله مستخرج از پاياننامۀ کارشناسي ارشد پژوهش هنر نويسندة دوم با عنوان مطالعۀ میدان تولید
نقاشي ايراني از دوران ناصری تا جنبش مشروطه (با رويکرد جامعهشناسي) به راهنمايي نويسندة اول
در دانشگاه مازندران است.

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
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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.

Keywords: Bourdieu, Social capital, Kamal al-Molk, David, Qajar painting.
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