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چكيده
مقالة حاضر به تحليل نقاشي ديواري معاصر پس از انقالب و سرمايه هاي نمادين، اجتماعي و فرهنگي حاکم بر 
 آن مي پردازد، که حاکي از تحوالت سياسي و اجتماعي و کنش ها و ميدان هاي قدرت در حوزة نقاشي و ميدان 
قدرت دولتي است. فرضية اصلي مقاله اين است که نقاشي ديواري در هر دوره  تحت نفوذ ميدان هاي قدرت توليد  
مي شود. براي آزمون اين فرضيه، آثار نقاشي  ديواري پس از انقالب در شهر تهران در نظر گرفته  شده است. 
چگونگي فعاليت عامالن حاضر (هنرمندان نقاش)، جايگاه و مواضع اين ميدان هنري در موقعيت هاي اجتماعي ، 
سياسي و هنري زمانه شان، نوع سرمايه ها و منش هاي ايشان عمده پرسش هاي مطرح در اين نوشتار است. 
روش تحقيق اين مقاله با بهره گيري از روش شناسي جامعه شناختي پي ير بورديو بوده و به تحليل تکوين ميدان 
نقاشي ديواري در فضاي اجتماعي پس از انقالب مي پردازد. در نتيجة پژوهش حاضر درمي يابيم که سبک 
نقاشي ديواري در دورة مدنظر حاصل تمايز معنادار از نقاشي ديواري ايران قبل از انقالب و براساس سرماية 
فرهنگي برآمده از حاکميت سياسي وقت ايران بوده است. وابستگي نقاشي ديواري به ميدان قدرت، در بحبوحة 
انقالب و هم زمان با پيروزي آن، اين هنر را به کانون اصلي قدرت که توده هاي مردمي و جريان هاي انقالبي 
بودند متصل مي کرد و با آغاز دورة تثبيت انقالب و سازمان دهي ميدان قدرت اين هنر تحت حمايت و تأييد آن 

به  کار گرفته شد.

واژگان كليدي 
نقاشي ديواري پس از انقالب، جامعه شناسي بورديو، موقعيت اجتماعي، ميدان قدرت، سرمايه.
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مقدمه
به مثابة عرصة  انقالب  از  و پس  ايران  در  نقاشي ديواري 
فعاليت جديد شکل پيدا  کرد. اين رويداد حاصل تغيير در 
که  بود  آن  کنشگران  منش هاي  تغيير  و  نظام سرمايه ها 
خواهان بدعت در سبک ها و فرم هاي متداول نقاشي معاصر 
حال  در  ايران  اجتماعي  واقعيت هاي  مي توان  «هم  بودند. 
انقالب را در هنر آن دوران جست و جو کرد و هم مي توان با 
اتخاذ ديدگاه جامعه شناسي و نشانه شناسي از بررسي هنر 
انقالب به شناخت برخي از واقعيت هاي اجتماعي کشور در 

زمان انقالب دست يافت» (گودرزي، ۱۳۸۷: ۸۷).
 جامعة ايراني پس از انقالب شاهد پيدايش و شکل گيري 
ميدان هنري تازه اي بود که مناسبات دروني آن و همچنين 
روابط آن با ديگر ميدان ها و حوزه هاي اجتماعي اين دوره 
در حال تکوين بود. در اين ميدان تازه، کنشگران هنر نقاشي، 
که عبارت بودند از نقاشان و توليدکنندگان آثار ديوارنگاري، 
هريک در حال توليد و انباشت سرمايه هاي سياسي، فرهنگي، 
و  اجتماعي  مقدورات  در فضاي  تا  بودند  هنري  و  مادي 
به تبعيت از دگرگوني ها مواضع خود را بيابند و خصلت هاي 
مشخصي را، که موجد هنر نقاشي پس از انقالب بود، ارائه  

دهند. 
از  نقاشي ديواري  متفاوت  و  تعريف مستقل  جامعيت 
به   توجه  مستلزم  بوم)،  روي  (نقاشي  سه پايه اي  نقاشي 
وجوه افتراق و تفاوت هاي فني، تاريخي، بنيادي و کارکردي 
آن دوست. بارزترين جنبه هاي تفاوت اين دو گونة نقاشي 
ـ صرف نظر از جنبه هاي فني، مضامين، سطوح و مواد و 
مصالح مورد استفاده در آن هاـ  به جنبة کارکردي آن ها باز 
مي گردد که عبارت است از کيفيت و کميت ايفاي نقش آن ها 

دربرابر مخاطب.
 نقاشي ديواري، برحسب کارکرد خود، نوعًا در ميان سه 
پديدة «هنر نقاشي»، «هنر معماري و شهرسازي» و «علوم 
ارتباطات اجتماعي» واقع شده است. استقرار نقاشي ديواري 
از  در ميان سه پديدة يادشده آن  را به هنري برخوردار 
مزيت هاي کارکردي اين سه پديده تبديل  کرده است که در 
عين حال ارزش هاي مستقل و متکي به ذات تاريخي، فرهنگي 

و هنري نيز دارد.
از سوي ديگر، بارزترين تفاوت نقاشي ديواري با هنر 
نقاشي در شکل کلي آن تأکيد بر وسعت گسترة مخاطبان 
آن است. به موازات گسترش ابعاد نقاشي ديواري و با توجه 
به حضورش در مکان هاي عمومي، جامعة مخاطب آن نيز 
توسعه مي يابد و، برحسب مکان استقرار، طيف هاي مختلف 

اجتماعي را دربرمي گيرد.
اين گستردگي جامعة مخاطب بيانگر قابليت هاي اجتماعي 
مي توان  خالصه  به طور  چنان که  است،  نقاشي ديواري 
قلمداد کرد.  نقاشي  اجتماعي هنر  نقاشي ديواري را شکل 
جنبة کارکردي نقاشي ديواري در دوره هاي مختلف تاريخي، 
دچار فرازوفرودهايي بوده است که انطباق آن ها با تحوالت 

اجتماعي و تأثيرات متقابل آن ها بر يکديگر دليل روشني بر 
رويکرد اجتماعي نقاشي ديواري و آگاهي رهبران جامعه و 

مجريان اين هنر از قابليت اجتماعي آن است. 
پرسش  هاي اساسي اين پژوهش عبارت اند از:

١. سرمايه هاي فرهنگي و نمادين نقاشان در ميدان توليد 
نقاشي ديواري چه جايگاهي دارد؟ 

٢. نقاشان  ديواري از چه منش جديدي برخوردار بودند که 
در خلق اثر نقاشي ديواري تأثيرگذار بوده است؟

قدرت  ميدان  با  انقالب  از  ديواري پس  نقاشان   ارتباط   .٣
چگونه است؟

روش تحقيق: در اين پژوهش از روش ميداني و تحليل تاريخي 
استفاده شده است. ازآنجاكه ارتباط نقاشي هاي ديواري با 
ميدان هاي قدرت مد نظر بوده است، ابتدا دسته بندي نقاشي ها 
درارتباط با مراكز و نهادها و ميدان هاي قدرت در رقابت 
عرضه  نمادين  و  فرهنگي  اجتماعي،  بر سر سرمايه هاي 
 مي شود. براي اين منظور، با مطالعه و دسته بندي دوره هاي 
نقاشي ديواري، شناختي كلي حاصل مي شود و سپس با 
به كارگيري نظرية پي ير بورديو در تحليل ميدان هاي مختلف 

مؤثر در توليد اين آثار فرض هايي پيشنهاد مي شود. 
از ميان آثار پس از انقالب در سطح شهر تهران، تعدادي 
كه به توضيح و توصيف فضاي اجتماعي و موقعيت هاي 
شكل گرفته پرداخته اند انتخاب شده و پس از مطالعة آن ها 
به بررسي نظم منطقي در آثار پرداخته شده است. براي 
شهر  در  موجود  ديوارنگاري  آثار  ارائه شده  دسته بندي  

نمونه هايي معرفي شده است. 
پيشينة تحقيق: طي سال هاي اخير، پژوهش هاي شايان 
توجهي دربارة هنر انقالب صورت گرفته است. توجه نشريات 
هنري  به نقاشي انقالب و انعکاس ديدگاه هاي پژوهشگران و 
هنرمندان فعال در اين عرصه منجر به انتشار مصاحبه ها و 

مقاالت متعددي دربارة نقاشي انقالب شده است.
کتاب هاي منتشرشده دربارة نقاشي انقالب، نظير کتاب 
آثار  معرف  عمومًا  اسالمي،  انقالب  نقاشان  با  سال  ده 
آثار  بررسي  براي  الزم  شرايط  که  است  انقالب   نقاشان 
و  پژوهشي  آثار  اما  مي کنند،  فراهم  را  دوره  اين  نقاشي 
تحليلي دراين زمينه کمتر به چشم مي خورند. در اين ميان، دو 
کتاب نقاشي انقالب و گرافيک انقالب اثر مرتضي گودرزي 
ـ  تاريخي به هنر انقالبي مي پردازد. کتاب  با رويکرد تحليلي 
تجديد ميثاق نيز، که مشتمل بر مجموعه مقاالت و مطالب 
دربارة نقاشي و هنر انقالب است، جزو معدود منابع موجود 

دراين زمينه است. 
صرف نظر از بررسي هاي مفصل دربارة نقاشي انقالب، 
قرار  توجه  کمتر مورد  ايران  نقاشي ديواري معاصر  هنر 
گرفته است. تعدادي رسالة دانشجويي و مقاالت پراکنده 
در نشريات علمي ـ پژوهشي دراين زمينه وجود دارد که به 
رويکردهاي اجتماعي نقاشي ديواري را توجه کرده اند. دو 
مقالة «غنچه هاي سوخته: جنبش  نقاشي  ديواري انقالب» در 

رويکرد    (با  ايران  در  انقالب  از  پس 
جامعه شناسي پي ير بورديو)
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مجلة خيال شرقي و «ارزيابي ديوارنگاري معاصر تهران 
از ديدگاه مخاطب» در مجلة هنرهاي زيبا هر دو از اصغر 

کفشچيان مقدم از جمله اين مقاالت اند.
و  مواد  با  مرتبط  پژوهش هاي  از  رويکردها،  اين  درکنار 
مصالح، تاريخچه، فنون و روش هاي اجرا، مرمت و هنرمندان 

و آثار نيز مي توان نام برد.
باوجوداين، پژوهش جامعي وجود ندارد که دربردارندة 
ابعاد کالن اجتماعي نقاشي ديواري معاصر ايران باشد و 
تأثيرات متقابل اين هنر و انقالب اسالمي را بررسي کند. 
از سوي ديگر، بررسي ساختار اجتماعي نقاشي ديواري با 
رويکرد جامعه شناسي، براي تبيين جايگاه اجتماعي اين هنر 
تبلور ظرفيت هاي اجتماعي آن، ضرورتي  و زمينه سازي 
انکارناپذير است. ارزيابي موقعيت کنوني و کارايي اجتماعي 
حال حاضر نقاشي ديواري و تحليل آثار موجود مي تواند 

ظرفيت هاي اجتماعي اين هنر را فعال کند. 
  

چارچوب نظري
مي نويسد،  جنسن  که  چنان   نقاشي ديواري:  تعريف     
نقاشي ديواري شامل هر نقشي است که بر ديوار ترسيم 
شود و اين تعريف دامنة نقوش  برجسته و نيم برجسته را 
هم دربرمي گيرد (جنسن، ۱۳۵۹: ۱۷۱). تعريف سنتي نقاشي 
ديواري عبارت از فرم هنري دوبعدي است که روي ديواري 
خاص به  نمايش درمي آيد که غالبًا نقاشي شده يا با موزاييک 
 ,McEvoy) کار مي شود و جزو جدايي ناپذير از ديوار است
٢٠١١: ١٥). واژة mural به معناي نقاشي ديواري برگرفته 
از کلمة التين murus به معني ديوار است. نقاشي ديواري 
شهري از انواع ديگر نقاشي است و داير  المعارف بريتانيا 
نيز با همين معنا نقاشي ديواري را چنين تعريف  کرده است: 
نوعي از نقاشي است که براي تزيينات روي ديوارها و سقف 
 .(Encyclopedia Britannia: mural) بنا به  کار مي رود
«هنرمند فرانسوي روبرت نقاشي ديواري را چنين تعريف 
کرده است: هر نوع نقاشي که مستقيم بر روي ديوار ترسيم 
شود و تفاوت عمده اين گونه نقاشي با نقاشي سه پايه در 
آن است که نقاشي ديواري در تناسب با معماري و فضاي 
اطراف خود ربط و تناسب پيدا  مي کند» (کرامتي، ۱۳۷۰: 

.(۲۶۱
مفهوم ساختار اجتماعي نقاشي ديواري: صرف نظر از 
تعاريف اشاره شده که نقاشي ديواري را به لحاظ نحوة توليد 
تشريح مي کند، در اين مقاله، فراتر از تعريف ساختار فيزيکي 
قابليت  آثار ديوارنگاري،  اجتماعي  تأثيرات  به  با توجه  و 

گفتماني و ارتباطي اين نوع آثار مورد  توجه است.
ساختار اجتماعي نقاشي ديواري عناصري نظير جايگاه، 
نقش، کارايي و سازمان دهي عوامل فعال در آن را شامل 
از  که  انتظاراتي  برحسب  و  دوره اي  هر  در  که،  مي شود 
نقاشي ديواري مي رود، اين عناصر امکان تغيير در تعريف، 

معيار و عملکرد مي يابند.

نقاشي ديواري پس از انقالب
در تداوم نقاشي دورة انقالب و دورة پس از پيروزي که 
موقعيت هاي  کسب  و  تبليغ  به دنبال  سياسي  جريان هاي 
به  نقاشي ديواري  بودند،  خود  براي  سياسي  و  اجتماعي 
ابزاري فراگير تبديل  شد که مورد استفادة گروه هاي سياسي 
و تودة مردم قرار مي گرفت. درواقع، در اوايل پيروزي انقالب 
که قدرت به صورت غيرمتمرکز در ميان احزاب و جريان هاي 
سياسي توزيع شده بود، نقاشي ديواري نيز از اين خصلت 
برخوردار بود. به مرور، نقاشي ديواري با حمايت نهادهاي 
انقالبي سروسامان يافت و به تبع اين حمايت ها مضامين و 
پيام هاي آثار ديواري به سمت تفسيرهاي سياسي رسمي 
و شعارها و اهداف رسميت يافتة پس از انقالب سوق پيدا 

کرد. 
نقاشي ديواري،  اسالمي،  انقالب  از  پس  دهه هاي  طي 
ضمن حفظ رابطه با مراکز قدرت، از فضاهاي بسته و سنتي 
خود به ميدان ها و خيابان ها نقل مکان  کرد و جامعة مخاطب 
آن به  عموم مردم جامعه بسط يافت. از سوي ديگر، گسترة 
و  کرد  پيدا  تنوع چشمگيري  نيز  ديواري  آثار  موضوعي 
نقاشي به ابزار فرهنگي مهم و مؤثري براي ايجاد ارتباط و 

بيان محتوا تبديل شد.
«در دورة مورد بررسي، نقاشي ديواري ايران توسط 
نهادهاي  و  ادارات  بسيج هاي  شهيد،  بنياد  چون  مراکزي 
دولتي  و مساجد به عنوان پايگاه هاي اجتماعي، حمايت شده و 
با به تصوير کشيدن شهدا بر روي ديوارهاي شهر تولد يافت 
و فعاليت هاي آن در سال هاي مياني دهة هشتاد به اوج خود 
رسيد. هنرمندان و نقاشان  اين جريان، با توسعة آثارشان 
بر روي ديوارهاي شهر، توانستند چهرة  شهر را به صورت 
جدي از مضامين و پيام هايشان متأثر سازند، تاجايي که 
ارزيابي متوليان و دست اندرکاران  و موضع گيري منتقدان، 
کارشناسان و هنرمندان نسبت به جريان جديد، قبل از اينکه  
نقدي زيباشناسانه نسبت به آثار اين جريان هنري باشد، 
به زيباسازي شهر و  نگاهي کاربردي و جامعه  شناسانه 
کيفيت ارتباط آثار با مخاطب خاص عام بود (کفشچيان مقدم، 

.(۲۵ :۱۳۸۵
در اين دوره، به جاي آثار تزييني و مدرن که پيش تر رايج 
شده بود، نقاشي هايي با مضامين انقالبي پديد آمد که براي 
انتقال مفاهيم و پيام هاي خود، در ساده ترين و ابتدايي ترين 
نقاشي ديواري،  تغييرات  روند  مي شد.  ارائه  ممکن  شکل 
برخالف اوايل انقالب، در دوره هاي بعدي روندي تدريجي و 
پيوسته بود که به تناسب تحوالت فرهنگي و اجتماعي وقوع 
مي يافت. «با توجه به اتفاقات مهمي که در دهة دوم انقالب 
به وقوع پيوست، اين دهه را بايستي ازجمله دوره هاي مهم 
در تاريخ هنر معاصر ايران قلمداد کرد. رويکردهاي متفاوت 
اين دهه (۱۳۷۰-۷۵)  نيمة نخست  کارگزاران فرهنگي در 
در مقايسه با نيمة دوم آن (۸۰-۱۳۷۵) از مهم ترين عواملي 
است که در پرباري اين دهه مؤثر بوده است (اسکندري، 



۱۳۸۵: ۵۳).تحول در محتوا و حتي ماهيت آثار ديواري در 
سه دهة گذشته همچنان تداوم  يافته و مضامين، کارکردها، 
پيام ها و اهداف جديدي براي اين آثار متصور شده است. 
دگرگوني هاي اجتماعي و پيدايش اقتضائات و ضرورت هاي 
جديد، هنر نقاشي ديواري را نيز با مسئوليت ها و کارکردهايي 
جديد درآميخته و سطح توقع از اين هنر اجتماعي را تا حد 
رسانه  اي داراي سازوکار ارتباطي خاص باال برده است. 
در عين حال، نقاشي ديواري پس از سال ۱۳۵۷ را مي توان 
به سه دورة «انقالب»، «جنگ تحميلي» و «پس از جنگ» 
تقسيم  کرد که دورة سوم با توجه به طول مدت آن (۱۳۶۸ 
تاکنون) خود دربردارندة رويکردهاي گوناگوني در زمينة 

نقاشي ديواري است.

نقاشي ديواري دورة انقالب (۱۳۵۷-۱۳۵۹)
به عنوان  نقاشي ديواري  اسالمي،  انقالب  پيروزي  از  پس 
هنري متعهد پا به عرصه گذاشت و باوجود ضعف  شيوه هاي 
تكنيكي، که ناشي از حضور هنرمندان جوان و کم تجربه تر 
بود، ازطريق بازتاب ارزش هاي انقالبي در سطح جامعه، به 
تشريح و اشاعه و تحکيم اين اصول و ارزش ها پرداخت. 
انقالب  جريان  تحت تأثير  دوره  اين  در  نقاشي  هنر  کليت 
قرار داشت. «آنچه به نقاشي انقالب هويت خاصي بخشيده 
از نقاشي جديد  نيز  انقالب و  از  از نقاشي پيش  و آن را 
غرب متمايز مي سازد، درزمينة سوژه ها و مضامين قابل 

جست وجوست؛ نه آنکه اين مضامين در تاريخ نقاشي ايران 
و غرب وجود نداشته باشد و نقاشان پيشين به آن نپرداخته 
باشند، بلکه نگاه نقاشان انقالب به اين سوژه ها و مضامين 
با نگرش هنرمندان پيش از انقالب و نقاشان غربي متفاوت 

است» (گودرزي، ۱۳۸۷: ۷۵).
«نقاش انقالب تنها به دنبال زيبايي ظاهري نبود، چراکه 
تصوير  به  بود  وقوع  در شرف  که  را  آنچه  حقيقت  بايد 
مي کشيد. رسيدن خالصانه به اين مهم نياز به شکل گيري 
اتفاقات هنري در قلب و درون هنرمند داشت و او مي دانست 
تا انقالب اصلي در درونش اتفاق نيفتاده باشد به شناخت 

الزم دست پيدا نخواهد کرد» (محبي، ۱۳۸۸: ۸۴).
نقاشي ديواري در اين دوره، پيش از توجه به محتوا و 
کيفيت هنري آثار و توجه به طراحي و اجراي ماهرانة آثار، 
در پي ثبت و انتقال مفاهيم و شعارهاي انقالب به مخاطبان 
بود و در اين راستا از هنرهاي ديواري ساير کشورها، نظير 
نقاشي ديواري مکزيک، تأثيرات شتاب زده اي گرفته بود. «با 
رجوع به آثار هنر انقالب مي توان گفت که هنرمند، صرف نظر 
از کيفيت ساختارشناسانة آثار در دوسه سال اول انقالب، 
به ادراک حسي خود از واقعة نهضت مطمئن است. ازاين رو، 
هنر انقالب ثمرة نوعي بداهه سازي نيز هست» (گودرزي، 

.(۲۷۷ :۱۳۸۷
و  مباني  گذشته،  همانند  آثار  اين  بياني  ويژگي هاي 
اصول نگرشي ـ  بصري خود را با بِهْ گزيني  از شيوه هاي 
نقاشي و صورت هاي جريان هاي هنري  بياني سبک هاي 
کشورهايي با وضعيت مشابه انقالب ايران در اشکال هنري 
بيش  آثار  اين  در ساختار بصري  نمايش مي گذاشت.  به 
از هرچيز مانند گذشته از اشکال خاص و عناصر نمادين 
سياسي، مذهبي و فرهنگي استفاده  مي شد. در اين دوره، 
تصاويري همچون قرآن، امام امت، مشت گره کرده (به نشانة 
مبارزه)، دستان به هم گره خورده (به نشانة اتحاد مردمي)، 
عمو سام، پرچم آمريکا، عقاب  (نشانة استعمار آمريکا) و 
تصوير شاه (مبين سقوط طاغوت) به عنوان  عناصر اصلي 

در آثار ديواري استفاده مي شد (تصاوير ۱ و ۲).
با  که هم زمان  ـ  را  انقالب  از  نقاشي هاي ديواري پس 

تصوير١.   نقاشي ديواري،خيابان کريم خان زندتهران. مأخذ: نگارنده.
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حرکت هاي مردمي پيش از پيروزي انقالب و از پيروزي 
و  غيرعلمي  گروه هاي  به دست  نظام  تثبيت  تا  انقالب 
غيرحرفه اي  به وجود مي آمدند ـ مي توان به لحاظ ساختار 

تصويري و زيباشناسي در  سه شکل زير دسته بندي کرد:
الف) تصويري: ترکيبي از تصاوير امام و کاريکاتور 
شاه و ديگر عناصر تصويري چون مشت، اسلحه، گل الله 
و خون که به صورت مستقيم طراحي  يا نقاشي مي شد يا 
به شيوة اجراي شابلوني و چسبانة ترکيبي از تصاوير و 

نقاشي روي  ديوار انجام مي گرفت.
و  سريع   دست نوشته هاي  ترکيب  از  نوشتاري:  ب) 
انقالب  رهبر  پيام هاي  و  انقالبي  شعارهاي  از  کالسيک 
اسالمي شکل مي گرفت. پيام هاي مختلف  بارها با رنگ هاي 
سياه، قرمز يا سبز به شکل هاي مختلف روي هم نوشته 

مي شد.
ج) ترکيبي: آثاري که از ترکيب تصاوير نقاشي شده، 
دوران  در  مردمي  دست نوشته هاي  و  شابلون  چسبانه، 

انقالب به  وجود آمدند (کفشچيان مقدم، ۱۳۸۵: ۲۵).
«به تصوير کشيدن آنچه در حال اتفاق افتادن بود بيان 
خاصي را مي طلبيد که هر کدام از هنرمندان، بنابر گرايش 
خاص هنري خود، روش و تکنيکي را براي بيان اين مضامين 

برگزيدند (طبسي و انصاري، ۱۳۸۵: ۹۰).
نخست  ديوارنگاري سال هاي  آثار  عمده ترين ضعف 
نبود شناخت و  بايد در  را  از دورة جنگ  تا پيش  انقالب 
دستيابي به اهميت زبان نو در نقاشي معاصر و کاربرد آن 
در مضامين و محتواي آثار دانست. با اين حال، نقاشاني در 

سال هاي اول انقالب به  طراحي و توليد نقاشي ديواري هايي با 
مضمون هاي انقالبي و مذهبي، بي توجه به فنون و روش هاي 

پايدار و مرسوم آن دست  زدند. 
«آثار دورة انقالب، به واسطة فراگير شدن و شعارگرايي، 
در انواع ساده و غيرحرفه اي ارائه مي شدند. هم زمان با دورة 
انقالب، گونه اي از نقاشي ديواري پديد آمد که جنبه اي اعتراضي 
داشت. اين شکل از نقاشي ديواري که پيش تر در کشورهايي 
نظير مکزيک تجربه شده و روند تکاملي خود را طي  کرده 
بود در دوره هاي ابتدايي در نوعي شعارنويسي و کاليگرافي 
شابلوني خالصه مي شد. محتواي اين آثار بيشتر شعارهاي 
چهره هاي  تصوير  به تدريج  که  دربرمي گرفت  را  انقالبي 
سياسي نيز به آن افزوده شد (مسجدجامعي، ۱۳۹۱: ۱۵). 
در اين ميان هنرمنداني نيز بودند که با برخورداري از تجربة 
آکادميک قدم به عرصة نقاشي  ديواري گذاشتند. ازجملة 
اين هنرمندان مي توان به ايرج اسکندري اشاره کرد. او در 
سال هاي آغازين انقالب هفت نقاشي ديواري در خيابان هاي 
ولي عصر و انقالب، ميدان فلسطين و اتوبان کردستان به 
 وجود آورد که جز يکي مابقي به مرور زمان از بين رفته اند 

(اسکندري، ۱۳۸۷: ۱۰).
ازجمله چهره هاي شناخته شده و دانشگاهي نقاشي که به 
نقاشي ديواري پرداختند هانيبال الخاص بود. «شايد بتوان از 
هانيبال الخاص به عنوان يکي از طراحان تحرکات اعتراضي 
در هنر انقالب ياد کرد. يقينًا همنشيني وي با جالل آل احمد 
در پيدايش اين تحرکات بي تأثير نبوده است (همان، : ۱۰). 
نقاشي بر ديوار پايانة خزانه در جنوب تهران اثر الخاص 

تصوير ۵. نقاشي ديواري،  خيابان انقالب تهران، دورة   جنگ. مأخذ: 
نگارنده .

تصوير۴. نقاشي ديواري، اثر هانيبال الخاص،نيلوفرقادري نژاد و مسعود  
سعدالدين؛ دانشکدة هنرهاي زيباي دانشگاه تهران؛دورة  انقالب (سال 

۱۳۵۸)؛ مأخذ: همان.

تصوير۳. نقاشي ديواري؛ اثر هانيبال الخاص،نيلوفرقادري نژاد و مسعود سعدالدين؛دانشکدة هنرهاي زيباي دانشگاه تهران، دورة انقالب (سال۱۳۵۸)، 
مأخذ: گودرزي،۱۳۸۷.



اثر او  بود که به همراه شاگردانش آن را اجرا کرد. ديگر 
روي ديوار سفارت آمريکا اجرا شد. هر دو نقاشي  ديواري 
پايانة خزانه و سفارت آمريکا داراي مضامين کارگري و 
ضداستعماري١  بودند. آثار ديگري از اين هنرمند به همراه 
نيلور قادري نژاد و مسعود سعدالدين در دانشکدة هنرهاي 
زيبا اجرا شد (تصاوير ۳ و ۴).«الخاص با گرايش به  نوعي 
مطلوب  كه  اعتقادي  و  اساطيري  و  روايي  مضمون هاي 
زمانه بود هنرمنداني چون نيلوفر قادري نژاد، بهرام دبيري، 
نصرت اهللا مسلميان، مسعود سعدالدين، ناصر پلنگي و ادهم 

ضرغام را به جامعه معرفي کرد (براتي، ۱۳۸۹). 

نقاشي ديواري دورة جنگ تحميلي (۱۳۵۹-۱۳۶۷)
«دهة اول انقالب مصادف با حملة [عراق] به ايران بود و 
جنگي ناخواسته را رقم زد که هشت سال به طول انجاميد. 
غالب آثار هنري در اين دوران متأثر از اين واقعه بود و 
زواياي مختلف آن به تصوير کشيده شد و حوزة انديشه و 
هنر اسالمي به عنوان يکي از جريانات سياسي پس از انقالب 
کانوني شد تا انقالب اسالمي را در زمينه هاي هنري همراهي 

کند» (اسکندري، ۱۳۸۵: ۵۱).

با آغاز جنگ تحميلي، نقاشي ديواري همچون ديگر هنرها 
در راستاي بيان پيام هاي جنگ قرار گرفت و نقش و رابطة 
آحاد جامعه با جنگ را به  تصوير کشيد (تصاوير ۵ تا ۷). 
سازمان ها و دستگاه هايي که با موضوع جنگ و تبليغات و 
اطالع رساني دربارة آن مرتبط بودند نظير سازمان تبليغات 
اسالمي، بنياد شهيد انقالب اسالمي، بسيج  محله ها، بخش 
فرهنگي کميتة انقالب اسالمي و سپاه پاسداران از جريان 
آثار  توليد  با  و  حمايت  کردند  نقاشي ديواري  خودجوش 
ديوارنگاري با مضامين جنگ، ايثارگري و شهادت، وظيفة 
پيام هاي مدنظر را ازطريق آثار ديوارنگاري دنبال  انتقال 
کردند. درکنار اين دستگاه ها، کارگاه هاي نقاشي ديواري در 
دانشکده هاي هنر نيز موضوعات مربوط به جنگ را دنبال 
مي کردند و برخي از آثار مناطق جنگي که در دورة جنگ 
طراحي و اجرا شدند حاصل کار اين دانشکده ها و جهاد 

دانشگاهي بود.
«در طول جنگ تحميلي هنرمندان نقاش به همراه مردم، 
حرکت هاي  کردند.  آغاز  را  تجاوز  دربرابر  هنرمقاومت 
سريع انقالب و اتفاقات سياسي جهان و تأثيرات آن ها در 
جنگ هشت ساله بر مردم ايران باعث شد هنرمندان آثاري 

١. منظور از ضد استعماري تأکيد بر 
استعمار کاپيتاليستي غرب به ويژه 
آمريکاست نه ضداستعماري که امام

خميني(ره)در بيانية خود به هنرمندان 
شرق  تاريخ۳۰شهريور۱۳۷۶)  (به  
و غرب استعمارگر را خطاب قرار 

مي دهد.

تصوير۷. نقاشي ديواري،خيابان انقالب تهران، دورة  جنگ
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متناسب با دوران دفاع مقدس نقاشي  کنند» (اسدي، ۱۳۸۵: 
۵۷). آثار اين دوره به طور عمده وظيفة تبليغ و ترويج روحية 
شهادت طلبي، تجليل از ايثارگري هاي رزمندگان و برقراري 
و  مقدس  دفاع  و  اسالمي  انقالب  ارزش هاي  ميان  پيوند 
را  تحميلي  جنگ  در  استکباري  قدرت هاي  صحنه گرداني 
برعهده داشتند (تصوير ۸). برخي آثار دورة جنگ نيز داراي 

مضاميني ترکيبي از انقالب و جنگ بودند (تصوير ۹).
«نقاشي دفاع مقدس با تحليلي اساسي مي تواند و بايد 
برشي از زندگي در جنگ را روايت  کند و اين کار را کرده  
است. بازگشت به آن دوران از وراي تابلوها يادآور نوعي 
جنگاوري خردمندانه است» (پورمند، ۱۳۸۵: ۹). اين روحيه، 
هرچند با ساختار تکنيکي و فني ضعيف تر، در نقاشي ديواري 

دورة جنگ مشهود است.
وجه قالب نقاشي هاي  ديواري  دورة جنگ که به موضوع 
جنگ و مفاهيم وابسته به آن مي پرداخت، تصاوير رزمندگان 
و شهدا بود که با عناصر تصويري مذهبي، يا ملزومات جنگ 
و نمادهاي رواج يافتة اين دوره ترکيب مي شدند (تصاوير 

۱۰ تا ۱۴). 
«هنر دورة جنگ هم پيرو حرکتي بود که از اول انقالب 

شکل  گرفت، با اين تفاوت که در اين زمان هنرمندان بيشتري، 
ازجمله هنرمندان آکادميک، به اين جريان روي آوردند. در 
اين دوره، نقاشي درکنار ساير هنرها اتفاقات جبهه هاي جنگ 
را به  جامعه منتقل  کرده و مسئوليت تبليغات در شرايط 
بحراني جنگ را برعهده داشت (کفشچيان مقدم و رويان، 

.(۱۰۷ :۱۳۸۷
در اين  دوره ، هنر تجسمي ايران براساس ارزش هاي 
تعريف شده در نظام جديد و ضرورت هاي تبليغي دفاع تبيين  
شد. عمدة فعاليت هنرمندان اين دوره در دو محور اصلي 

قرار  مي گرفت:
۱) در جست وجوي قالب هنري نو و متناسب و در شأن 

ارزش هاي انقالب اسالمي؛
۲) تبليغ مباني و اصول انقالب ازطريق ترغيب به دفاع و 

تکريم حماسه هاي  دفاع. 
آثار ديواري که به مضامين جنگي مي پرداختند، صرف    نظر 
از بخش عمده شان که به تصوير شهدا و جمالتي   از  آن ها 
يا درباره آن ها بسنده کرده اند، با تزيينات و عناصري نظير 
گل الله، قطره خون، سالح، سنگر، کبوتر و عناصر تصويري 

مذهبي آراسته مي شدند.
«ديوارنگاره هاي شهدا را با تمام  کاستي هايش مي توان 
حرکتي، بديع و مردمي در عرصة هنر ديواري پس از انقالب  
قلمداد نمود، چراکه اين جريان توانست بدون پشتوانه هاي 
و  يافته  ارتباط   زمانه خود  و  فرهنگ  با  جديد  هنر  علمي 
مخاطب خود را به تناسب وابستگي هاي فرهنگي  و بومي 
و نگرش تخصصي اش به هنر، تحت تأثير قرار دهد. رشد 
تزايدي اين جريان نوپا به سرعت موافقين و مخالفين خاص 
خود را در تمامي سطوح عام  و خاص (اجتماعي، فرهنگي، 
هنري، سياسي، مذهبي و نظامي) جامعه در سراسر کشور 
پيدا کرد و واکنش هاي متفاوتي را در عرصة هنري به  وجود 

آورد (کفشچيان مقدم، ۱۳۸۵: ۲۵). 
اذعان هنرمندان به لزوم  مقام ارجمند شهيدان باعث 
توجه و تأکيد بر ايثارگري هاي شهدا در آثار هنري شده 
ديوارنگاره هاي شهدا  معتقدند  هنرمندان  برخي  اما  است، 
نيازمند ارتقاي کيفي و مضموني است و استناِد صرف به 
چهرة شهدا محتواي ارزشي و هنري اين آثار را محدود 

مي کند. 
در اين ميان، آثاري نيز بودند که مفاهيم شهادت و عروج 
را در ترکيب بندي هايي نمادين و با پرهيز از به کارگرفتن 

مستقيم چهرة شهدا بيان مي کردند (تصاوير ۱۵ و ۱۶).

نقاشي ديواري در دورة پس از جنگ تحميلي
دستخوش  نيز  خود  که  نقاشي ديواري  هنر  از  دوره  اين 
تکامل و تغييرات تدريجي است، به موازات تحوالت اجتماعي 
هم عصر خود، به لحاظ مضمون و محتوا، نظام نشانه شناسي، 
آن،  پيراموني  عناصر  ساير  و  توليد  اهداف  و  کارکردها 
روندي تکاملي را طي  کرده است و خود مي تواند در مقاطع 

تصوير۱۰. نقاشي ديواري،يادوارة شهدا منطقة۹تهران، دورة جنگ ، 
www.yjc.ir:مأخذ

تصوير۹. نقاشي ديواري (بخشي ازاثر)،اثرنيلوفرقادري نژاد و 
نسرين افروز،دورة جنگ (سال۱۳۵۹). مأخذ: گودرزي،۱۳۸۷.



کوتاه تر زماني دسته بندي شود. 
روند تکامل آثار ديوارنگاري در سال هاي اخير، مواد 
را  اجرا  و  طراحي  روش هاي  و  آثار  پيام هاي  مصالح،  و 
نيز تحت پوشش قرارداده است. برخي سازمان ها همچون 
سازمان زيباسازي در تالش اند تا با مواد و مصالح ماندگار 
کيفيت آثار ديوارنگاري را ارتقا بخشند. «استفاده از مواد و 
مصالح جديد نظير کاشي و کوالژ و روش هاي موزاييک، 
بتن و سفال در اجراي نقاشي هاي  ديواري مورد توجه قرار 
گرفته است و کيفيت و ماندگاري آثار ازطريق استفاده از 
رنگ هاي آکريليک مرغوب تثبيت شده است» (شوشتري، 
۱۳۹۱: ۲۰). پس از جنگ تحميلي که سال هاي آغازين آن 
دورة سازندگي نام  گرفت، نقاشان انقالب آثار نقاشي ديواري 
آثار  به تدريج  و  ادامه  دادند  اسالمي  انديشة  به تناسب   را 
و حمايت شهرداري ها  مديريت  تحت پوشش  ديوارنگاري 
قرار  گرفت. تصاوير اين ديوارها بيشتر بار تزييني داشت و 
حاوي پيام هاي مربوط به حفظ محيط زيست با نقش مايه هايي 
چون گل ومرغ، طبيعت و منظره است. با پايان جنگ تحميلي، 
نقش خودجوش مردم در نقاشي بر ديوارها، که برحسب 
احساس مسئوليت و وظيفه شکل گرفته بود، کم رنگ و حتي 
جنگ،  از  پس  اول  در سال هاي  گفت حذف  شد.  مي توان 
به علت نبود برنامه ريزي هاي دقيق و مشخص، نقاشي بر 

ديوارها توسط سازمان هاي مختلفي دنبال   شود.
 سازمان زيباسازي شهر تهران، بنياد شهيد و امور 
ايثارگران، سازمان تبليغات اسالمي، سازمان فرهنگي هنري 
شهرداري تهران، شرکت متروي شهر تهران و بخش هاي 
فرهنگي برخي نهادهاي نظامي، در امر ديوارنگاري شهري 

فعال  شدند. در اين ميان، سازمان زيباسازي شهر تهران 
و بنياد شهيد بيشترين نقش را در توسعة نقاشي ديواري 
در اين سال ها برعهده داشتند. هرکدام از اين سازمان ها 
رويکرد خاص خود را برحسب وظايف سازماني شان در 

تصوير۱۱.  نقاشي ديواري، خيابان بهشتي تهران، دورة جنگ 
www.havadar.ir :مأخذ

تصوير۱۲. نقاشي ديواري، بزرگراه مدرس تهران، دورة جنگ . مأخذ: 
غضبان پور، ۱۳۸۹.

تصوير۱۳.  نقاشي ديواري، خيابان کميل تهران، دورة جنگ 
مأخذ: غضبان پور، ۱۳۸۹.

رويکرد    (با  ايران  در  انقالب  از  پس 
جامعه شناسي پي ير بورديو)



شماره۲۴ زمستان۹۱
۹۳

فصلنامة علمي- پژوهشي نگره

نقاشي ديواري دنبال  کردند. اين رويکردها شامل سه عنوان 
کلي است: ديوارنگاري تزييني و منظره نگاري؛ ديوارنويسي؛ 

ديوارنگاري تصوير شهدا. 
استفاده از چهرة شهدا در آثار ديوارنگاري که در دورة 
جنگ شکل گرفته بود به  روندي تبديل  شد که پس از جنگ 
نيز تداوم  يافت و آثار خالقانه تري با ترکيب  هاي جديد و 
فضاسازي هاي دلپذير پديد آمد. اين گروه از آثار معموًال با 
هدف معرفي شهداي شاخص جنگ تحميلي طراحي شده اند 
(تصاوير ۱۷ تا ۱۹). پرداختن به نمادهاي وابسته به جنگ 
و شهادت نيز همچنان در اين دوره مورد توجه و دستماية 

بسياري از آثار است (تصوير ۲۰).
جنگ  دورة  از  پس  شهر  ديوارهاي  بر  منظره نگاري 
تحميلي به منظور زيباسازي محيط هاي شهري مورد توجه 
قرار گرفته و سازمان زيباسازي شهر تهران بدين منظور 
مناظر  معموًال  که  را سفارشي مي داد  منظره پردازي هايي 
جنگل، آبشار، رود، زندگي روستايي و گل ها بود. اين قبيل 
نقاشي هاي  ديواري، که طراحي و اجراي آن ها همچنان ادامه 
در  و  اجرا شده  تقليدکار  هنرمندان  به دست  عمومًا  دارد، 
بيشتر موارد ازلحاظ تکنيکي دچار ضعف هاي بسيار است. 
نقاشي بزرگشده  تابلوهاي  اين دوره،  «اغلب تصويرهاي 
چشماندازهاي طبيعي است، که هرگز نتوانست با محيط 
ديداري و مفهومي خود پيوند برقرار کند (پوربخش، ۱۳۹۱: 

۱۳۵؛ تصاوير ۲۱ و ۲۲). از طرف ديگر، يکي از عواملي که 
از ارزش اين گونه کارها مي کاهد نبود هماهنگي الزم ميان 
آن ها با محيط اطراف  است، تا جايي که در برخي مواقع اين 
تصاوير باعث درهم ريختن هماهنگي فضاي شهري شده 

است.
نيز  نقاشي هاي ديواري شاخصي  آثار،  اين  در خالل 
خلق   تصويرگر  و  نقاش  شناخته شدة  هنرمندان  به دست 
شده است که گاه در تداوم آثار انقالب و جنگ و در پي 
بيان ايدئولوژي انقالب بوده (تصوير ۲۳) و گاه با تأکيد بر 
محتواي فرهنگي خود که برگرفته از ادبيات، فرهنگ، هنر و 
مذهب است، توانسته است در زمان خود شاخص، مورد 
توجه و اثرگذار باشد. اجراي اين آثار از اوايل دهة هفتاد در 
شهر تهران آغاز شد (تصاوير ۲۴ و ۲۵). آثار متناسب با 
رويدادها و رويکردهاي فرهنگي را نيز در اين گروه مي توان 

قرارداد (تصوير ۲۶).
اين آثار برجسته، هرچند از برخي نکات فني و اجرايي 
نظير مواد  و  مصالِح مناسب و ماندگار، جايابي مناسب، توجه 
به هماهنگي با محيط و پرهيز از يکدستي غافل مانده اند، به 
نقاشي ديواري  آثار  ديگر  ميان  در  توانسته اند  سهم خود 
تهران ـ که عالوه بر غفلت از نکات فوق، از چشم نوازي و 

زيبايي نيز بي بهره  بوده اندـ  بدرخشند.
در ميان نقاشان فعال در عرصة نقاشي ديواري، مسعود 

تصوير۱۴. نقاشي ديواري، بزرگراه صدر تهران، دورة جنگ ،
مأخذ:  همان. 

تصوير۱۵. نقاشي ديواري، بهشت زهرا تهران، دورة جنگ ،
 مأخذ: همان.



عربشاهي نيز که به نقش برجسته هاي انتزاعي روي آورده 
بود ديوارنگاره هاي متعددي را در داخل و خارج از کشور 

توليد کرد.
 نقاشي ديواري در دورة پس از جنگ به علت طوالني بودن 
از دو دهه)، خود دربرگيرندة رويکردها  اين دوره (بيش 
رويکردها  اين  به  پرداختن  است.  گوناگون  و جريان هاي 
موضوع اين مقاله نيست، اما به اجمال مي توان گفت نقاشي 
ديواري اين دوره ضمن پايبندي به بيان ارزش هاي انقالب 
ساير  به  شهري  هنري  به عنوان  مقدس،  دفاع  دوران  و 
بنيان ها و اصول اجتماعي نيز پرداخته  است و جنبه هاي 
مختلفي نظير آموزش، تأکيد بر اصول اجتماعي و حقوق 
شهروندي، محيط زيست و طبيعت، تحکيم خانواده، تربيت 
کودکان، تجليل از مشاهير، باورهاي ديني و ملي، جلوه هايي 
از معنويت و ملکوت و نظاير آن، که با سياست هاي فرهنگي 

حاکم هم سو هستند، در آن متجلي شده  است. 
«نقاشي ديواري در ايران در چندسالة اخير به واسطة 
حمايت هاي فرهنگي هنري سير تحولي خود را مي پيمايد 
از نقاشان، تنوع کاربرد  و با حرکت هاي جديد پشتيباني 
فرم و روش اجرا بسيار قابل توجه و تحسين شده  است 

(شادقزويني، ۱۳۸۹: ۹۳).
در ادامه، براي بررسي ساختار اجتماعي نقاشي ديواري 
پس از انقالب در شهر تهران براساس جامعه شناسي پي ير 

تعاريف  به همراه  رويکردهاي جامعه شناسي وي  بورديو 
کليدي جامعه شناسانه اش معرفي  مي شود. 

 
پي ير بورديو و بنيان هاي انديشة او

پي ير بورديو (۲۰۰۲-۱۹۳۰)، جامعه شناس و مردم شناس 
مشهور فرانسوي، معتقد است که دو رويکرد عينيت گرايي 
و ذهنيت گرايي دو پارة اصلي تفکر اجتماعي اند و با يکديگر 
و  گوناگون  حوزه هاي  دارند.  (ديالکتيکي)  گفتماني  رابطة  
متفاوت زندگي (هنر، علم، دين، اقتصاد، سياست و...) عوالم 
صغير و الگو هاي کوچک متمايزي از قاعده ها، مقررات و 
اشکال قدرت را شکل  مي دهد که بورديو آن را ميدان يا 

زمينه مي نامد. 
«عمدة شهرت بورديو در مقام انديشمنِد جامعه شناس 
مي کوشد  نظريه  اين  در  او  است.  نظرية  کنش  مرهون  
اجتماعي بودن انسان را نتيجة کنش راهبردي افراد معرفي  
کند (ميلنر و براويت، ۱۳۸۵: ۱۲۵). بااين همه، «پرنفوذترين و 
پرخواننده ترين اثر بورديو درزمينة مطالعات فرهنگي تمايز 
است» (همان: ۱۲۶). «مفاهيم منش، ميدان، خشونت نمادين 
و سرماية فرهنگي رفته رفته به نظريهاي قدرتمند منتهي 
ازقبيل  دربرمي گيرد  را  عديدهاي  موضوعات  و  مي شود 
مدرسه، فرهنگ، هنر، ادبيات، علم و حتي ورزش و سياست» 

(دورتيه، ۱۳۸۱: ۲۲۵).

تصوير۱۶. نقاشي ديواري، بزرگراه مدرس تهران. دورة جنگ، مأخذ:  
همان.

تصوير۱۸. نقاشي ديواري(شهيدياسيني)، خيابان مطهري تهران، 
مأخذ:  همان.

تصوير۱۷- نقاشي ديواري(شهيد آويني)، خيابان مطهري تهران، 
مأخذ: همان

رويکرد    (با  ايران  در  انقالب  از  پس 
جامعه شناسي پي ير بورديو)
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ميدان
يکي از مفاهيم کليدي در  جامعه شناسي بورديو «ميدان» است 
 که معادل فرانسوي اين  واژه  Fond و معادل انگليسي آن 
Field است (بورديو، ۱۳۸۰: ۱۶) و در زبان فارسي عالوه بر 

ميدان به  زمينه، عرصه و حوزه نيز ترجمه شده  است. 
بنا به تعريف بورديو، ميدان عرصه اي اجتماعي است كه 
مبارزه ها يا تكاپو ها بر سر منابع و منافع معين و دسترسي 
به آن ها در آن صورت  مي پذيرد. «ميدان ها با اقالمي تعيين و 
تعريف مي شوند كه محل منازعه و مبارزه هستند: كاالهاي 
فرهنگي (سبك زندگي)، مسكن، تمايز و تشخص فرهنگي 
(تحصيل)، اشتغال، زمين، قدرت (سياست)، طبقة اجتماعي، 
منزلت يا هرچيز ديگري، و ممكن است به درجات متفاوتي 

خاص و انضمامي باشند» (جنكينز، ۱۳۸۵: ۱۳۵-۶). 
ميدان، نظام ساخت يافتة موقعيت هايي است كه توسط 

افراد يا نهادها اشغال  مي شود و ماهيت آن تعريف كنندة 
وضعيت براي دارندگان اين موقعيت هاست. ميدان همچنين 
دارد.  موقعيت ها وجود  اين  بين  كه  است  نيروهايي  نظام 
هر ميدان از درون براساس روابط قدرت، ساخت مي يابد 

(همان).
كه  است  اجتماعي  زندگي  قلمرو  نوعي  عرصه  «يك 
داراي قواعد سازمان دهي خاص خود است. مجموعه اي از 
موقعيت ها را فراهم  مي كند و حامي كنش هاي مرتبط با آن 
اجتماعي،  و مشاركت كنندگان عرصه هاي  موقعيت هاست 
درست همانند بازيگران يك بازي، در موقعيت هاي متفاوتي 
قاضي  و  كوچك  شهر  يك  در  وكيلي  مثًال  دارند.  قرار 
ديوان عالي هر دو در عرصة حقوقي مشاركت دارند، اما 
موقعيت هاي متفاوت آنان فرصت هاي متفاوتي در اختيارشان 
قرار  مي دهد و باعث  مي شود استراتژي متفاوتي برگزينند. 
ازنظر بورديو، كنش موجود در يك عرصه صرفًا بازتاب 
مكانيكي موقعيت هاي تثبيت شده نيست، بلكه محصول انواع 
طرح هاي متضاد موضع گيري است ( جاليي پور و محمدي، 

.(۳۲۰ :۱۳۸۷
زمينه يا حوزه عبارت است از زيراجتماعي١  که يک منش 
در آن حاکميت دارد (بورديو، ۱۳۸۰: ۱۶). جامعه به عنوان 
خودمختار  نسبتًا  ميدان هاي  از  مراتبي ساختمند  سلسله 
در نظر  گرفته مي شود، مانند ميدان هاي سياسي، ادبيات 
فرهنگي  روابط  برحسب  ميدان  هر  آموزش.  و  اقتصادي 
و سياسي بين جايگاه هاي اشغال شده درون آن ازطريق 
کنش گرايي مشخص  مي شود. «به طور کلي، يک ميدان نوعي 
قلمرو زندگي اجتماعي است که داراي قواعد سازمان دهي 
خاص خود است، مجموعه اي از موقعيت ها را فراهم  مي کند و 

حامي کنش هاي مرتبط با آن موقعيت هاست» (همان: ۳۲۰). 

انواع سرمايه 
«سرمايه عبارت است از كار انباشته (در شكل ماديت يافته 
بر مبنايي  وقتي  كه  آن)  پيكريت يافتة  و  متجّسد  شكل  يا 
خصوصي، يعني انحصاري، به تصرف عامالن يا گروه هايي 
از عامالن درمي آيد آنان را قادر مي سازد تا نيروي اجتماعي 
را در شكل كار عينيت يافته يا جاندار به  تصرف در آورند. 
و  عيني  ساختار  در  كتيبه وار  كه  است  نيرويي  سرمايه 
ذهني نوشته  شده، ولي در عين حال اصل باطني است كه 
درزمينة اتكاي قاعده مندي هاي فطري جهان اجتماعي است» 

(تاجبخش، ۱۳۸۴: ۱۳۳). 
بار  به  قدرت  كه  مي داند  منبعي  را  سرمايه  بورديو 

مي آورد و آن را به چهار نوع تقسيم  مي كند:
۱. سرماية اقتصادي كه شامل دارايي مالي و مادي است.

۲. سرماية فرهنگي كه مجموعه اي از كيفيات فكري است و 
به سه شكل ديده  مي شود: 

الف) امكانات پردوام مثل توانايي سخن گفتن دربرابر جمع؛ 
ب) به صورت عيني همچون كاالي فرهنگي مثل داشتن تابلو 
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و آثار هنري؛ 
ضمانت  نهادها  توسط  آنچه  يعني  نهادي  به صورت  ج) 
اجرايي بيابد، مثل عناوين و مدارك تحصيلي (زنجاني زاده، 

.(۳۶ :۱۳۸۳
۳. سرماية اجتماعي عبارت است از شبكه اي از روابط فردي 
و جمعي كه هر فرد يا جمعي در اختيار دارد. اين تعريف 
اجتماعي  سرماية  مفهومي  فضاي  اوًال  تا  مي شود  باعث 
محدودتر شود و ثانيًا آن  را از ساير انواع سرمايه ها به ويژه 

سرمايه هاي فرهنگي و نمادين جدا کند (بورديو، ۱۳۸۰: ۲۳). 
از  شبكه اي  به عنوان  اجتماعي  سرماية  بورديو،  نظر  «از 
روابط وديعه اي طبيعي يا اجتماعي نيست، بلكه در طول زمان 
براي كسب آن بايد تالش  كرد. به تعبير او، سرماية اجتماعي 
محصول نوعي سرمايه گذاري فردي يا جمعي، آگاهانه يا 
ناآگاهانه است كه به دنبال بازتوليد آن گونه روابط اجتماعي 
قابل استفاده  بلند مدت  يا  كوتاه مدت  در  كه مستقيمًا  است 

هستند» (شارع پور، ۱۳۸۰: ۱۱). 
افتخار  به  وابسته  آداب  كه مجموعه  نمادين  ۴. «سرماية 
يا حق شناسي است كه به يك فرد يا گروه تعلق مي گيرد» 
اثر خود، شکل هاي  (زنجاني زاده، ۱۳۸۳: ۳۶). بورديو در 

و  فرهنگي  سرماية  كه  مي كند  تأكيد   اجتماعي،  سرماية 
سرماية اجتماعي را نمي توان كامًال به سرماية اقتصادي 
تقليل   داد. سرماية اقتصادي، براي مثال سرمايه گذاري در 
امالك يا اوراق بهادار، مستقيمًا مي تواند به پول تبديل  شود 
و سرمايه هاي فرهنگي و اجتماعي تنها در شرايط خاصي 

مي توانند به سرماية اقتصادي تبديل  شوند. 
براي نمونه، سود اقتصادي حاصل از مدرك تحصيلي 
وابسته است به اينكه يك نفر چقدر از سرمايه اجتماعي براي 

گرفتن مشاغل مهم تر و مورد توجه تر برخوردار است. 

ميدان قدرت 
از نظر بورديو، سرماية هم زمان هم مربوط به علم اقتصاد 
است و هم مجموعه اي از روابط مبتني بر قدرت كه قلمروها 
و تعامالت اجتماعي مختلفي را به  وجود مي آورد. سرمايه 
فرايندي است كه ذاتًا با قدرت پيوند دارد. درواقع، استنباط 
بورديو از سرمايه به گونه اي است كه او تقريبًا سرمايه و 
قدرت را مترادف هم مي داند. او بين شبكه هاي اجتماعيـ  كه 

هر فرد در آن جاي   دارد. 
سرماية اجتماعي از دل آن ها پديدار  مي شودـ  و پيامدهاي 
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رويکرد    (با  ايران  در  انقالب  از  پس 
جامعه شناسي پي ير بورديو)



شماره۲۴ زمستان۹۱
۹۷

فصلنامة علمي- پژوهشي نگره

روابط اجتماعي تفاوت قائل مي شود.  هر سرمايه اي مي تواند 
 شكلي كالبدي يعني نوعي قابليت ذهني داشته  باشد و يا 
شكل عيني شده يعني ماديت يافته و همچون كااليي واقعي. 
افراد يا گروه ها بايد براي به دست آوردن موقعيت برتر، يعني 
ايجاد چهار نوع سرمايه، با يكديگر مبارزه كنند. در جامعة 
طبقاتي، نوعي ميدان عمومي از مبارزة طبقاتي وجود دارد 
كه در آن ساختار حاكميت طبقة برتر بايد خود را ازطريق 
منش ها به افراد ديگر منتقل  كند. اين کار با تبديل ساختارهاي 
حاكميت به باز نمودهاي نمادين انجام  مي گيرد، به صورتي 
كه منشأ اختالف ميان بازيگران و به وجود آمدن حاكميت 
پوشانده  شود و اين حاكميت به  امري بديهي يا طبيعي تبديل  

شود (فكوهي، ۱۳۸۶:  ۳۰۰).

بحث و تحليل: ساختار ميدان قدرت و نوع سرمايه در 
توليد نقاشي ديواري پس از انقالب

بعد از انقالب، با تغيير ساختار حاکميت و طبقات حاکم، 
ترکيب نقاشاني نيز که وارد ميدان رقابت بر سر کسب 
سرمايه هاي اقتصادي، فرهنگي، اجتماعي و نمادين شدند 

تغييراتي کرد.
«ساختار ميدان توليد هنر به واسطة جايگاه ويژة آن 
برخوردار  منحصربه فردي  ويژگي  از  قدرت  ميدان  در 
است. هنرمندان در طبقه بندي اجتماعي به واسطة مجموعه 
سرمايه هايي که در اختيار دارند در موقعيت سلطه قرار  
دارند، اما دررابطه با ميدان قدرت در موقعيت زيرسلطه قرار  
مي گيرند. حاشية باالي ميدان، به واسطة نزديکي به ميدان 
قدرت و طبقات باالي اجتماع، جايگاه هنرمنداني است که به 
توليد «هنر دولتي» مي پردازند و حاشية پايين آن، به واسطة 
نزديکي به طبقات متوسط ميدان اجتماعي، متعلق به «هنر 
مردمي» يا «هنر عامه پسند» است. هر اندازه که هنرمندان 
از نيازها و الزامات بيروني رها باشند، از حصار ميدان هايي 
که آن ها را احاطه  کرده  است عبور خواهند  کرد، نيازهايي 
چون منفعت مادي، خواه اقتصادي يا سياسي (پرستش، 

.(۱۰۹ :۱۳۸۹
ميدان توليد هنر قواعد، سرمايه، شکل ويژة منازعات و 

منش خاص خود را داراست. مؤلفة ديگري که در ميدان 
توليد نقاشي از اهميت بسيار برخوردار است سرمايه هاي 
مهم ترين  فرهنگي  سرماية  طبيعتًا  است.  ميدان  در  رايج 
سرماية رايج در ميدان توليد هنر است. سرماية فرهنگي 
در حوزة نقاشي ديواري مشتمل بر خصوصيات اعتقادي، 
هويتي و فرهنگي است که با کسب اين ويژگي ها از خانواده، 
محيط، شيوه هاي آموزش هنر و مهارت هاي فرهنگي قابل 
اکتساب است. ميزان برخورداري از سرماية فرهنگي در 
جهت گيري کنشگران در اين ميدان نقش مهمي دارد. هرچه 
اين سرمايه هاي فرهنگي با زمينه هاي اعتقادي و فرهنگي 
هنرمندان و ميدان قدرت دولتي حاکم هم سو باشند، تمايل 
به ميدان قدرت بيشتر است و تحت سلطة آن  هنرمندان 
قرار مي گيرند. وضعيت سلطة هنرمندان نقاشي ديواري پس 
از انقالب با ميدان قدرت (در اينجا ميدان قدرت دولتي) و 
چگونگي اندوختة سرمايه هاي فرهنگي هنرمندان هر دوره 

براساس کنش و منش آنان به شرح زير است: 
دورة انقالب (۱۳۵۹-۱۳۵۷): در فضاي سياسي و اجتماعي 
ويژة دوران پس از انقالب و اقتضائات هنري آن، گونه اي 
از نقاشي ديواري ظهور يافت که اغلب از سرماية اجتماعي 
و فرهنگي برخوردار بود و منشأ آن توجه به فرهنگ واال و 

آرمان دگرگون ساز اجتماعي و سياسي بود. 
اين سرماية فرهنگي پيامد رويکردهاي سياسي فرهنگي 
و  ديني  اعتقادات  و  انقالب  تحت تأثير  که  بود  روزآمدي 
اسالمي به  وجود آمد و خواهان ايجاد تغيير در الگوهاي 
غربي و غير ايراني رايج در عصر پهلوي بود که در سياست 
فرهنگي و اجتماعي هنر ايران حاکم شده بود. ديدگاه فرهنگي 
حاکم بر اين دوره در پي آن بود که گفتمان عدالت خواهي 
را به صورت انتقادي در نقاشي ها مطرح  کند. «بسياري از 
نقاشان براي بسط اين هنر و موضوعات آن شروع به ايجاد 
نقاشي هاي ديواري نمودند که البته نفس اين عمل قابل قبول 
مي نمود، اما اشکاالتي نيز بر سر اجراي آثار، طرح ها و شيوة 

ساخت آن ها وجود داشت» (روشناس، ۱۳۸۲: ۵).
متمايز  قدرت و منش  ميدان  از  فاصله  اين دوره،  در 
در  قدرت  ميدان  کرد.  دور   قدرت  ميدان  از  را  او  هنرمند 
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بحبوحة انقالب و دورة اوج گيري و پيروزي آن و مقطع 
زماني ابتدايي آن مردمي بود و دولت و حاکميت هيچ گونه 
قدرْت  ميدان  نداشتند. درواقع،  آن  دخالتي در شکل گيري 
نيروهاي سياسي مبارز به ويژه نيروهاي مذهبي بودند و 
به سبب انفصال حوزة دخالت دولت گرايش قدرت به سمت 
نيروهاي انقالب و نقاشان سياسي بود. نقاشان بازاري و 
نقاشان متجدد غيرسياسي در اين ميان نقش محسوسي 
نداشتند و رقابت بر سر کسب سرماية اجتماعي و فرهنگي 
و نمادين بود. البته الزامًا برخورداري از سرماية اجتماعي 

به معني داشتن سرماية فرهنگي نيست. 
و  سياسي  قدرت  از  بهره گيري  به سبب  گروه،  اين   
تشکل درون گروهي، از سرمايه اجتماعي برخوردار بوده 
و در مقام هنري از هنرمند روشنفکر بهره برده اند و داراي 
سرماية نمادين اند. در اين دوره، اندوختن سرماية فرهنگي 
در گرو دوري جستن از ميدان قدرت دولتي و منش متمايز 

نقاشان از دولت و قدرت بوده است. 
دورة جنگ تحميلي (۱۳۶۷-۱۳۵۹): ازآنجاکه هنرمندان اين 
دوره با ميدان قدرت ارتباط نزديکي دارند، منش هنري آن ها 
نيز تابعي از قواعد و منطق رايج در ميدان قدرت است. بدين 
معنا، کنش و رفتار هنرمندان برگرفته از اصول و ارزش هاي 
تثبيت يافتة پس از انقالب است. به نظر بورديو، موقعيت هاي 
را  قدرت  حوزة  در  هنرمندان  و  روشنفکران  دست يافتة 
مي توان تابعي از موقعيت هايي دانست که در حوزة هنري يا 

ادبي به آن دست  مي يابند» (بورديو، ۱۳۷۹: ۱۰۰).
ميدان هاي قدرت در اين دوره سازمان تبليغات اسالمي، 
بنياد شهيد، مساجد، بسيج  محله ها، بخش فرهنگي کميتة 
انقالب اسالمي و سپاه پاسداران و دانشکده هاي هنر بوده اند. 
«بورديو کسب سرمايه هاي فرهنگي بسيار را از ويژگي هاي 
بيشتر  هرچه  برخورداري  مي داند.  ناب  هنرمندان  اصلي 
کنشگران از سرماية فرهنگي، يا در اين ميدان اختصاصي 
سرماية هنري، سبب تمايل آن ها به هنر خالقانه خواهد شد» 

(پرستش، ۱۳۸۵: ۱۰). 
با نظر به اينکه منشأ سرماية فرهنگي اين گروه توجه 
به آرمان هاي انقالب اسالمي و دفاع از ميهن اسالمي است، 
بيشترين سهم از سرماية آن ها به سرماية نمادين، فرهنگي 

و اجتماعي اختصاص دارد. 
در اين دوره هدف، تکوين و دسته بندي تازه اي از هنر 
بوده و هنرمندان، عالوه بر توجه به تأثيرات هنر در جامعه، 
بيش از اقبال و توجه عام که شهرت براي آن ها به ارمغان 

مي آورد، خواهان مقبوليت و مشروعيت بوده اند. 
هنرمند  که  آن ها  البته  ـ  انقالب  هنرمندان  «مخاطبان 
انقالب باقي ماندندـ  در ابتداي انقالب و حتي پيش ازآن تودة 
مردم به  شمار مي رفتند که بسيار بودند و هنرمندان اغلب 
بر آن بودند که اثر خود را براي آن ها به انگارة روشنگري، 
همراهي، تأکيد يا تعميق باورها و نظاير آن اجرا کنند، اما 
با گذشت زمان و به ويژه سال هاي پاياني جنگ تقريبًا اکثر 

هنرمندان جامعة هنري و محافل دانشگاهي راـ  هرچند بسيار 
(گودرزي،  دادند  قرار  خود  اصلي  مخاطب  ـ  بود  محدود 
۱۳۸۷: ۱۷۳). بنابراين، سرماية نمادين نيز در اين مرحله 

نقش مهمي دارد.
آثار اين دوره عمومًا با نگاهي واقع گرا و محتواي مذهبي ـ 
 اجتماعي و با شخصيت سازي هاي ايراني اجرا  شده است 
و به همين علت سرماية اجتماعي نيز در نقاشي اين دوره 

وجود دارد.
دورة پس از جنگ تحميلي (از ۱۳۶۷ تاکنون): گرايش هاي 
سياسي نقاشان اين دوره معموًال با فعاليت هاي آن ها در 
حوزة نقاشي ارتباطي ندارد. اصلي ترين سرماية آن ها در 
است.  فرهنگي  و  اقتصادي  سرمايه هاي  به ترتيب  ميدان 
مهم ترين هدف آن ها پس از کسب سرماية فرهنگي رقابت بر 
سر کسب سرماية نماديِن اعتبار استاد، هنرمند و روشنفکر 
است. «اگر خاستگاه هنرمند در حدود دهة اول انقالب نوعي 
خدمت، همراهي و تعهد اجتماعي ـ ديني بود، در سال هاي 
اين سو، پذيرش و  انقالب به  بعد و درواقع در دهة دوم 
مقبوليت در جامعة هنري به عنوان هنرمند براي او اصالت 
يافت (همان: ۱۷۳). نقاشي هايي که نمايش دهندة سوژه هاي 
رايج و مورد عالقة مردم اند بيش از آنکه با سياست حاکم و 
دولت در ارتباط باشند، به ضرورت هاي محيط هاي شهري 
ازنظر زيباسازي و هنرهاي شهري وابسته اند. گرايش به 

تصوير۲۶. نقاشي ديواري با موضوع سال امام علي(ع)، خيابان 
www.zibasazi.ir :مطهري تهران، دورة پس از جنگ. مأخذ

رويکرد    (با  ايران  در  انقالب  از  پس 
جامعه شناسي پي ير بورديو)
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مدرنيته که از تمايز هاي دنياي مدرن است و گرايش به منش 
«هنر براي هنر» و دوري از ميدان قدرت دولتي حاصل اين 
دوره است. يکي از نشانه هاي استقالل و خودآييني ميدان 
وجودشان  که  است  نهادهايي  ظهور  بورديو  ازنظر  هنر 
شرط ضروري عملکرد اقتصادي کاالهاي فرهنگي است. 
محل نمايش، مدارس و دانشگاه ها و آموزشگاه هاي هنري 
است و ظهور هنرمندان متخصص هنر نشانة شکل گيري 
ميدان توليد هنر  جديد. اين ميدان توليد به تبع کثرت و تنوع 

امکان  مضمون  و  روش  ازلحاظ  آن  در  فعال  هنرمندان 
توسعه و تحول يافته است.

منش هنرمندان اين دوره با توجه به تغيير نگرش نهاد 
قانوني نقاشي ديواري (سازمان زيباسازي) تغيير کرده است. 
تغيير نگرش ميدان قدرت در اين دوره به ترتيب درزمينة 
به صورت  توليد،  روش هاي  و  مصالح  و  مواد  تکنيک ها، 
تحول گرايي و تنوع گرايي بروز  کرده و درزمينة مضمون 
دنبال شده   اصول  در چهارچوب  کيفيت گرايي  به صورت 

جدول خصوصيات و ويژگي هاي سه دوره نقاشي ديواري ايران بعد از انقالب و اولويت سرمايه هاي آن ها
 

دورة انقالب ۱۳۵۷-۵۹
(از زمان پيروزي انقالب تا 

آغاز جنگ تحميلي)

ارزش هاي انقالب، مذهبي، استکبار ستيزي، اسالم گرايي، بومي گرايي، توده گرايي مضامين 

انقالب اسالمي اهداف

نيروهاي خودجوش، نهادهاي تازه تأسيس انقالب حاميان

هنرمندان مردمي، دانش آموختگان هنر،  هانيبال الخاص، ادهم ضرغام، نيلوفر قادري نژاد، بهرام دبيري، نصرت اهللا 
مسلميان، مسعود سعدالدين، ناصر پلنگي

هنرمندان

سرماية اجتماعي، سرماية فرهنگي، سرماية نمادين  سرمايه ها به ترتيب اولويت

دورة جنگ و دفاع مقدس
۱۳۵۹-۶۷

 (دورة هشت  سالة جنگ 
تحميلي)

جنگ، انقالب و جنگ، شهادت، شهدا، تقابل حق و باطل، مضامين مذهبي ـ اجتماعي مضامين

گسترش فرهنگ شهادت طلبي و ايثار
تجليل از شهدا و ايثارگران

جست وجوي قالب هنري نو و متناسب و در شأن ارزش هاي انقالب اسالمي
تبليغ مباني و اصول انقالب ازطريق ترغيب به دفاع و تکريم حماسه هاي  دفاع

دفاع از ميهن و آرمان هاي انقالب اسالمي 
اهداف

سازمان تبليغات اسالمي، بسيج هاي محلي، بخش فرهنگي کميتة انقالب اسالمي، سپاه پاسداران، دانشکده هاي 
هنر، بنياد شهيد و امور ايثارگران

حاميان

ايرج اسکندري، ناصر پلنگي، هنرمندان غيرحرفه اي هنرمندان

سرماية فرهنگي، سرماية اجتماعي، سرماية نمادين سرمايه ها به ترتيب اولويت

دورة پس از جنگ
از سال ۱۳۶۷ تاکنون

 (دوره اي که سال هاي 
آغازين آن دورة 

سازندگي نام گرفت)

مضامين تزييني، ديوارنگاري تصوير شهدا و ديوارنويسي، منظره نگاري، پيام هاي مذهبي، حکومتي و آموزشي، 
تصويرسازي متون ادبي، مضامين فرهنگي 

مضامين

بهينه سازي فضاي بصري، نهادينه سازي آرمان هاي مطرح در انقالب و ارائة آن به نسل هاي نو  اهداف

شهرداري ها، سازمان زيباسازي شهر تهران، بنياد شهيد و امور ايثارگران، سازمان تبليغات اسالمي، بخش فرهنگي 
شهرداري تهران و ساير نهاد هاي دولتي

حاميان

دانش آموختگان دانشگاهي، هنرمندان مردمي، گروه هاي دانشجويي  هنرمندان

سرماية اقتصادي، سرماية فرهنگي، سرماية نمادين سرمايه ها به ترتيب اولويت



نتيجه
در اين مقاله، با مطالعة مسير نقاشي ديواري پس از انقالب، نخستين مراحل شکل گيري و انطباق آن با ميدان 
قدرت بررسي  شد. با استفاده از نظرية ميدان هاي هنري بورديو و با تمرکز بر انواع چهارگانة سرمايه که در 
اين ميدان ها موضوع منازعه را تشکيل  مي دهند، نشان  داده   شد که در ميدان هاي هنري نقاشي ديواري ايران 
پس از انقالب کدام نقاشان، مضامين و موضوعات متمايزي فعال اند و چگونه عملکرد آنان موجب کسب انواع 
سرمايه هاي اقتصادي، فرهنگي، اجتماعي و نمادين شده است. همچنين نشان  داده  شد که چگونه روابط هريک 
از دوره ها با قدرت سياسي معاصر خود زمينه ساز تغييرات و تحوالت فضاي هنري نقاشي شده است و اينکه 
چگونه تحوالت هنري در عرصة نقاشي ديواري با تحوالت سياسي ـ اجتماعي و نيز نهادهاي اجتماعي ـ هنري 
مرتبط با نقاشي همراه است. به طور کلي، نقش ميدان هاي قدرت در شکل گيري هنر نقاشي ديواري به تمايل 
هنرمند به تمايز از ميدان قدرت حاکم بستگي دارد. اين تمايز خواهي ناشي از انباشت سرمايه هاي مختلف 
نمادين، فرهنگي و اجتماعي هنرمندان نقاش بوده است. توجه به عوامل تأثيرگذار در سير تحول نقاشي 
 ديواري به عنوان عامل تأثيرگذار اجتماعي و شناخت قابليت هاي اجتماعي و کارکردي آن در حوزة مديريت 
شهري مديران شهري را بر آن مي دارد تا نوع نگاه خود را به اين هنر اصالح  کنند و با وقوف به تأثيرات اثر 
ـ که  نقاشي ديواري بر محيط پيراموني به آن توجه ويژه داشته باشند. شکل گيري چنين نگاهي به آثار ديواري 
ناشي از نياز شهر به هنرهاي شهري به ويژه نقاشي ديواري براي ارائة الگوهاي فرهنگي، زيباسازي محيط، 
جبران خألهاي فرهنگي، آموزش، اطالع رساني و هويت بخشي است ـ ضرورت برخورد علمي و کارشناسانه 
با اين هنر و توجه به پژوهش هاي هنري، ارتباطي، فرهنگي و اجتماعي را روشن  مي سازد و سازمان ها و 
نهادهاي متولي هنر ديوارنگاري را ملزم به  جلب توجه صاحب نظران و جذب مشارکت هنرمندان توانمند 

مي کند. 
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 نمايه

سال هفتم   شماره ٢١  بهار ١٣٩١

فهرست مطالب :

شيوه  با  رشيدا  شاهنامه  رسم الخط  تطبيقی  بررسی   
خوشنويسی عبدالرشيد ديلمی

زهرا پاکزاد- دکتر سيدمحمد فدوي
  بررسي تطبيقي نقوش پارچه هاي صفوي و گورکاني 

مريم خليل زاده مقدم-  ابوالفضل صادق پورفيروزآباد
   بررسي نقوش و خاستگاه آن ها در فرش هاي سرزمين هاي 

اسالمي موجود در نقاشي هاي عصر رنسانس و پس از آن
علي رضا بهارلو- دکتر عباس اکبري

  گليم حافظ نگاره بز کوهي از دوران باستان
دکترعفت السادات افضل طوسي

 تحليل و بررسي مفاهيم نجومي به عنوان شکل و صور 
تزئيني آثار فلزي دوره سلجوقي(مطالعه موردي: آبريز 

برنجي) 
محمد افروغ- دکتر علي رضا نوروزي طلب

   بازتاب باورهاي مرتبط با آب در آثار هنري ايالميان
مريم ابراهيمي پور- دکتر احمد نادعليان

سال هفتم   شماره ٢٢تابستان١٣٩١

فهرست مطالب :
باغ  و  تبريز  دوم  مکتب  نگارگري  تطبيقي  بررسي     

ايراني در دوره تيموري و صفوي
دکترمجتبي انصاري- الهام صالح

شاهنامه  در  ايلخانان  رسوم  و  آداب  ريشه يابي    

ابوسعيدي با تاکيد بر نگاره هاي سوگواري
دکترعلي اصغر شيرازي -صفورا قاسمي

در  تصويري  خالقيت  و  نوآورانه  جنبه هاي  تبيين    

شهنامه قاسمي
سيدعبدالمجيد شريف زاده- محمدعلي رجبي- دکتر حبيب اهللا 

 آيت اللهي
  استمرار نقش مايه هاي ظروف سيمين دوره ساساني بر 

نقوش سفالينه هاي دوره ساماني نيشابور
مجيد آزادبخت-دکترمحمودطاووسي

بررسي و فن شناسي تحول هنر نقاشي در دوره اول    

قاجاري
دکترسيامک عليزاده

  قابليت هاي هنر کمينه(ميني مال) در گرافيک محيطي 

شهري با تاکيد بر نمونه هاي ديوارنگاره هاي شهري ايران
زينب مظفري خواه-دکتراصغرکفشچيان مقدم



شماره۲۴ زمستان۹۱
۱۰۳

فصلنامة علمي- پژوهشي نگره

سال هفتم   شماره ٢٣پاييز١٣٩١

فهرست مطالب :

  بررسي ويژگي ها و زيبايي شناسي منبر مشکول، شاهکار 

هنرهاي چوبي جهان اسالم
مصطفي ملکي گلندوز- ميرروح اهللا محمدي

   بازشناسي الگوهاي آينه کاري در بناهاي قاجار شيراز

دکترمحمدعلي آبادي- سميه جماليان
نسخه هاي  بررسي ويژگي هاي تصويري و مضموني   

خطي مصور دوره ايوبيان
دکترمهنازشايسته فر–دکترمحمدخزائي– رضوان خزايي

   بررسي نشانه هاي تصويري لوح «زن ريسنده» متعلق 

به دوران ايالم جديد
سميه نوغاني

و  تصوير  و  نوشته  ترکيب  چگونگي  بررسي  تبيين    

خاستگاه آن در نگارگري مکتب شيراز دوره آل اينجو
دکترمحسن مراثي

  سفال منقوش گالبه اي (انواع، گستردگي، تاريخ گذاري) 

مرتضي عطايي-دکترسيدرسول موسوي حاجي-راحله کوالبادي

سال هفتم   شماره ٢٤  زمستان ١٣٩١

فهرست مطالب :

    مطالعه و بررسي نسخه هاي خطي  قرآن به کتابت بانوان 

دورة قاجار
الهه پنجه  باشي- دکترابوالقاسم دادور

    بررسي سيرتحول چهره نگاري در نگارگري ايران تا             انتهاي 
دورة  صفوي   

دکتر محمدکاظم حسنوند- شهال آخوندي
   رويکردي جامعه شناختي  بر زندگي رضا عباسي (با  بررسي 

برخي تک نگاره ها)
 سيده آيين فاضل-دكتر  اميرحسين چيت سازيان

    بررسي و تحليل شمايل شناسانة نگاره «کشته  شدن شيده 

به  دست کيخسرو» 
امير فريد- آزيتا پويان مجد

   بررسي تأثيرات شيوه هاي ساخت و تزيين ظروف سفالي 

و سراميکي صفوي بر نمونه هاي ساخته شده در دورة قاجار    
زهرا قاسمي- دكترعلي اصغر شيرازي

      بررسي موقعيت   اجتماعي نقاشي   ديواري  پس  از   انقالب 

در ايران (با رويکرد جامعه شناسي پي ير بورديو)
بهنام زنگي- دکتر حبيب اهللا آيت اللهي- دکتر  اصغر فهيمي فر
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The present article analyzes the contemporary post revolution wall painting art and the symbolic, social 

and cultural capital dominant on it that are indications of social and political changes, actions and field of 

power within the scope of painting and state field of power. 

The main hypothesis in the article is that the wall painting art is produced while being influenced by 

the field of power in every period and to test the mentioned hypothesis there are considered the post 

revolution wall paintings in the city of Tehran. The way the present artists act, the position and place of this 

artistic field in social, political and art situations, the type of the capital and their habitus, all are the major 

questions considered within this paper. The research method is also based on Pierre Bourdieu sociological 

views and tries to analyze the genesis of wall painting field in social space after the revolution. 

The conclusion shows that the style of the specified period wall paintings is the result of a meaningful 

differentiation from the pre revolution paintings and is based on the cultural capital which is itself resulted 

from the current political governance. 

The dependence of wall painting to the field of power, in the height of revolution and simultaneous with 

its victory, connected this art to the main focus of power, the Mass and revolutionary forces, and was 

supported and confirmed by the revolution after its consolation and establishment of field of power. 

Key words: Post-revolutionary Wall painting, Bourdieu’s Sociology, Social Situation, Field of 

Power, Capital.
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