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مقالۀ پژوهشی

چکیده
گریزناپذیر  به طرزی  را  بشر  زندگی  ارتباطی  فناوری های  و  تکنولوژی  رشد سریع  امروزه  بیان مسئله: 
با خود را شکل داده است. براساس نظریۀ فرهنگ  متحول ساخته و مفاهیم، نگرش ها و زیسِت همسو 
تغییرات  برای  تکنولوژیک و ظهور رسانه های جدید عاملی  امروز، تحوالت  »مانوئل کاستلز«، در دنیای 
اجتماعی و فرهنگی و ایجاد گفتمان های متکثر در جوامع شده است؛ مسئلۀ پژوهش حاضر نمود زوایای 
اینکه چگونه  است،   )1390( ایران  ملی  نقاشی  دوساالنۀ هشتم  آثار  بر  کاستلز  منظر  از  فرهنگ جدید 
محتوای  خودتولیدِی  و  خودگزینی  منطقه ای،  جغرافیای  از  فارغ  متکثر،  گفتمان های  همچون  اموری 

فرهنگی برای هنرمندان مسئله ساز بوده و در آثار آن ها بازتاب یافته است. 
و  ارتباطات  در عصر  فرهنگ  تبیین  در  کاستلز  نظریۀ  به  نگاه  با  دارد،  بنا  پژوهش  این  هدف پژوهش: 
براساس فرایند ارتباطی و شکل گیری ارتباط جمعِی خودانگیز، به خوانش آثار دوساالنۀ هشتم بپردازد. 
اهمیت دارند،  آثار هنری هر دوره  اجتماع و خلق  آنجا که گفتمان های جاری در برساخت فرهنگی  از 
این مقاله در صدد است، براساس نظریۀ فرهنگ کاستلز، گفتمان های متکثِر آثار نقاشی دوساالنۀ هشتم 

را مورد مداقه قرار دهد. 
روش پژوهش: روش پژوهش به شیوۀ توصیفی-تحلیلی است، تحلیل ها به صورت کیفی صورت پذیرفته اند 

و جامعۀ آمارِی پژوهش شامل 186 اثِر بخش دوساالنۀ هشتم نقاشی ملی ایران )1390( است.
نتیجه گیری: نوشتار حاضر، براساس نظریۀ کاستلز که انقالب فناوری و گسترش اطالعاْت تمام سطوح 
جوامع را دگرگون کرده است، به اثبات این مهم دست یافت که دسترسی به دامنۀ فرهنگی و محتوایِی 
آزاد در عصر اطالعات سبب شده هنرمند شرکت کننده در دوساالنۀ هشتم در گزینش محتوای آثار به 

شیوۀ انفرادی عمل و خودگزینی و خودتولیدی محتواهای فرهنگی را در این عصر تجربه کند.
ایران، کثرت محتوا، خودگزینی،  نقاشی ملی  ایران، هشتمین دوساالنۀ  نقاشی معاصر  واژگان کلیدی: 

مانوئل کاستلز.

خوانش گفتمان های متکثر آثار هشتمین دوساالنۀ نقاشی ملی ایران 
براساس نظریۀ فرهنگ مانوئل کاستلز*

مرجان ادراکی1، پریسا شاد قزوینی2**

1. پژوهش گر دکتری پژوهش هنر، دانشگاه الزهرا)س(، تهران، ایران.
2. دانشیار گروه نقاشی، دانشکدة هنر، دانشگاه الزهرا)س(، تهران، ایران.

* مقالۀ حاضر برگرفته از رسالۀ دکتری مرجان ادراکی با عنوان »تحلیل عوامل قدرت از 
نظر کاستلز در جریان سازی نقاشی معاصر ایران )دهۀ 90 ه.ش.(« است که به راهنمایی 

دکتر پریسا شاد قزوینی در سال 1400 در دانشگاه الزهرا به انجام رسیده است.
shad@alzahra.ac.ir :نویسندۀ مسئول **
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مرجان ادراکی و پریسا شاد قزوینی
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مقدمه و بیان مسئله
نقاشی جلوه گاهی از فرهنگ و هنر در تاریخ بشر است؛ این 
هنر، که تاریخچه ای دیرینه از اولین دورۀ غارنشینی بشر تا 
به امروز را در حافظۀ تاریخی خود دارد، بستری برای تولید 
محتوای فرهنگی و توضیح شرایط زیست بشر بوده و هست. 
اجتماعی  محتوای  با  هنری  اثر  محتوای  گفت  می توان  لذا 
تولید اثر رابطۀ تنگاتنگی دارد و خوانش این پیوند در دانش 

هنر بسیار مهم است.
فرهنگی  متغیرهای  تکنولوژی،  ظهور  با  معاصر،  دنیای  در 
وارد  بشر  زیست  در شرایط  پیچیدگی  با  و  به طور گسترده 
قرار  جامعه شناسانی  زمرۀ  در  کاستلز1  مانوئل  است.  شده 
جامعۀ  تحوالت  مفهوم سازی  به  است  توانسته  کـه  دارد 
موبایل،  ازجمله  اطالعات،  فناوری  از گسترش  ناشـی  مدرن 
نظر  براساس  بپردازد.  ارتباطِی جمعی  اینترنت و شبکه های 
وی، »در جهان امروز، به علت گسترش تکنولوژی و فناوری 
ارتباطات، اطالعات به صورت فراگیر در اختیار طیف وسیعی 
از کنشگران اجتماعی قرار می گیرد که خود نیز در تولید آن 
با همۀ تنوع  بنابراین فرهنگ های خرد و کالن  نقش دارند؛ 
در این بستر جدید گسترش یافته اند و، به جای روند فرهنگ 
جهانی همگن، تنوع فرهنگی و دگرگونی فرهنگی پدید آمده 
است« )کاستلز، 1380، 382(. انعکاس این تغییرات می تواند 
و  یابد  نمود  هنر،  در  جمله  از  بشر،  زندگی  ابعاد  همۀ  در 

شاهدی بر ساختار این دگرگونی ها باشد.
و  ارتباطی  فناوری های  و ظهور  توسعه  در مسیر  نیز،  ایران 
اطالعاتی، در حال تجربۀ تغییرات اجتماعی و فرهنگی دنیای 
تحوالت  و  تکنولوژی  دنیای  به  ورود  سرعت  است.  جدید 
شبکه های  گسترش  )با  هشتاد  دهۀ  اواسط  از  بین المللی 
اوج  به  نود  دهۀ  در  یافت،  افزایش  ماهواره ای(  و  اینترنتی 
خود رسید، و به سرعت نیز در حال نفوذ در الیه های مختلف 
فعالیت ها در  به موازات گسترش  و  اجتماعی است. هم زمان، 
از  برای هنرمندان،  آزاد  بین المللی  روابط  و  اینترنت  عرصۀ 
اواخر دهۀ هشتاد شمسی، جامعۀ هنری رشد یافت و فضای 
فرهنگی با تغییرات جدیدی ناشی از انقالب فناوری جهانی 
و  فعال ترین  به منزلۀ  نیز،  نقاشی  اساس،  این  بر  مواجه شد. 
پرمخاطب ترین عرصۀ هنرهای تجسمی، و رخدادهای مرتبط 
با آن در این سال ها می تواند بستر مناسبی برای درک برآیند 
نقاشی  دوساالنۀ هشتم  شود.  محسوب  پیش گفته  تغییراِت 
ایران،  رویدادهای جامع تجسمی  از  یکی  به منزلۀ   ،)1390(
تحوالت  از  دوره  یک  هنری  دستاوردهای  نمود  می تواند 
فرهنگی و اجتماعی باشد. این دوساالنه، که آخرین دوساالنۀ 
نقاشی کشور بود، با گردهم آوردن تعداد زیادی از هنرمندان 
و  برگزار شد  دانشگاه  اساتید  و  پیشکسوتان  کنار  در  جوان 
تحریم  را  آن  نقاشان  انجمن  و  هنرمندان  برخی  به دالیلی 

تحریم کنندگانش  ادعای  برخالف  دوساالنه،  این  کردند؛ 
مسلط  گفتمان  در چارچوب ساختارهای  فضایی  را  آن  که 
برای  آزاد  تا فضایی  رسمی دولت می دانستند، سعی داشت 
نقاشان  ایران و هنر  نقاشی  دیده شدِن جریان های جاری در 
به  آنجا که دوساالنۀ هشتم  از  فراهم کند. همچنین،  جوان 
تغییرات  اوج  آغاز  و  معاصر  فناورِی  انقالب  با  زمانی  لحاظ 
اجتماعی و فرهنگی مصادف بود، این دوساالنه می تواند بستر 
منظر  از  ارتباطات  فرهنگ  نمودهای  مطالعۀ  برای  مناسبی 

مانوئل کاستلز باشد.
این سؤال است  به  این اساس، مقالۀ حاضر در پی پاسخ  بر 
از منظر مانوئل  که »فرهنگ جدیِد دنیای فناوری اطالعات 
از  است؟«.  یافته  نمود  دوساالنه  آثار  در  چگونه  کاستلز 
فناورِی  انقالب  با  زمانی  لحاظ  به  دوساالنۀ هشتم  که  آنجا 
معاصر و آغاز اوج تغییرات اجتماعی و فرهنگی در دهۀ نود 
مصادف بوده، فرض بر این است که فرهنگ فناوری ارتباطات 
و  ایدئولوژیک  مفاهیم  ورای  و  متکثر  به صورت گفتمان های 

گفتمان های مسلط فرهنگی در آثار نمود یافته باشد.
نگارندگان  کاستلز،  منظر  از  فرهنگ  مفهوم  شناخت  برای 
در  فرهنگ  نمود  چگونگی  و  وی  نظری  مبانی  به  نخست 
وی،  نظریۀ  تبیین  برای  و سپس  می پردازند  جدید  دنیای 
وارد  آثار  محتوای  در  کندوکاو  به  محتوا،  تحلیل  روش  با 
تنوع  که  است  استوار  فرض  این  بر  حاضر  مقالۀ  می شوند. 
فرهنگی به همراه خودگزینی فردی )براساس نظریۀ کاستلز( 
هنر،  بر  جمله  از  زندگی،  ابعاد  همۀ  بر  معاصر  جامعۀ  در 
و  ایدئولوژیک  مفاهیم  ورای  و هنرمند،  است  تأثیر گذاشته 
اثر  خلق  به  دست  فرهنگی،  پیشیِن  و  مسلط  گفتمان های 

می زند.

پیشینۀ پژوهش
به منظور شناخت فضای پژوهشی معاصر، در پیشینۀ پژوهش، 
در  بر روی محتوا  انجام شده  تحقیقات  مطالعۀ  و  بررسی  به 
نقاشی معاصر ایران پرداختیم که بر این اساس مشخص شد 
این حوزه بسیار  با نگاه تحلیلی در  تعداد تحقیقات جامع و 
به  از جوانبی مختلف  آثار مذکور،  اندک و محدود است. در 
نقاشی سه دهۀ اخیر ایران نگاه شده است، گرچه با مرورشان 
مقالۀ  اهداف  با  آثار  این  مؤلفان  مسئلۀ  که  گفت  می توان 
حاضر همسو نیست. سجودی و طباطبایی یزدی )1393( در 
مقالۀ »ایدئولوژی جنسیتی بصری در آثار نقاشان زن و مرد 
با موضوع پرترۀ زنان در شش دهۀ گذشته در ایران« تعدیل 
می کنند.  مطرح  را  نقاشان  آثار  در  زنان  به  جنسیتی  نگاه 
با  ایران  معاصر  نقاش  زنان  آثار  در  زن  »بازنمایی  مقالۀ  در 
مدرس  و  مزینانی  شریعتی  زن«،  به  نگاه جنسی  بر  تأکید 
صادقی )1390( به شناخت نگاه زنان نقاش معاصر ایران به 
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جنسیت زن و نحوۀ بازنمایی زن در آثار آن ها می پردازند. در 
رئالیسم  با عنوان »کشمکش های گفتمانی  مقاله ای دیگری، 
برای  رویکردی  معاصر: طرح  ایران  نقاشی  در  ایدئالیسم  و 
دورۀ  پنج   )1395( مریدی  هنر«،  اجتماعی  تاریخ  مطالعۀ 
و  بررسی می کند  را  امروز  تا  پهلوی  از دوران  پرفرازونشیب 
انقالب اسالمی و  تا  شکل گیری رئالیسم در دوران مشروطه 
رئالیسم انتقادی در دهۀ هشتاد را مورد مطالعه قرار می دهد، 
است.  متفاوت  حاضر  پژوهش  هدف  با  امر  این  البته  که 
مریدی )1397( همچنین در کتاب »گفتمان های فرهنگی و 
جریان های هنری ایران« به جامعه شناسی اجتماعی در تولید 
اثر هنری در تمام شاخه ها می پردازد و از نگاه جامعه شناختی 
با تحلیل سیاست های دولتی و گفتمان فرهنگی مسلط،  و، 
در  وی  می کند.  بازگو  را  معاصر  هنر  از  اجتماعی  روایتی 
به دوساالنۀ هشتم  اشاره ای در حد چند خط  با  این کتاب، 
آثار  بازتولید سیاست های دولتی در  بر عدم  )همان، 270(، 
پژوهش  با مسئلۀ  نیز  این  که  تأکید می کند،  این دوساالنه 
مقالۀ »نقاشی  قاز )1390(، در  نیل  نیست.  حاضر هم راستا 
آن  ظهور  اجتماعی  شرایط  و  ایران  در  معاصر  رئالیستی 
معاصر در  رئالیستی  نقاشی  1376-1388«،  شرایط ظهور 
ایران در برهۀ مذکور را بررسی می کند. این اثر نیز به لحاظ 
مبانی نظری و روش با پژوهش حاضر تفاوت هایی قابل توجه 
دارد. یزدی )1396( در پایان نامۀ دکتری خود در دانشگاه هنر 
انتقادی سازمانی نقاشی  با عنوان »تحلیل گفتمان  اصفهان، 
بر جشنواره ها  با تمرکز  انقالب اسالمی  از  ایران پس  معاصر 
رویکردهای  به  بین المللی«،  و  ملی  نقاشی  دوساالنه های  و 
مورد  میدان های  در  نقاشی  آثار  تولید  بر  متمرکز  سازمانی 
فناوری  جهان  و  ارتباطات  فرهنگ  مسئلۀ  و  پرداخته  نظر 
اطالعات در مد نظر وی نبوده است. محبی )1394( در مقالۀ 
ایران«،  در  برگزارشده  نقاشی  دوساالنه های  در  »جستاری 
و  ذکر سیاست گذاران  و  ملی  نقاشی  دوساالنه های  مرور  با 
و  کرده  ارائه  تاریخی  گزارشی  برندگان،  و  برگزارکنندگان 
است.  نداشته  نظر  مد  در  نظری  رویکرد  با  را  آثار  تحلیل 
بدین ترتیب، پژوهشی که همسو با پژوهش حاضر باشد، و به 
مسئلۀ بازتاب فرهنگ فناوری اطالعات و گفتمان های متکثر 
در نقاشی معاصر ایران )هشتمین دوساالنۀ نقاشی( بپردازد، 
یافته نشد. آنچه پژوهش حاضر را از مطالعات پیشین متمایز 
می کند توجه به ساختاری فرهنگی است که در سایۀ انقالب 
فناوری شکل گرفته و سراسر جهان و تمام فرهنگ های ملی 

و منطقه ای را تحت تأثیر قرار داده است.

مفهوم فرهنگ در نظریۀ کاستلز
هنر،  عرصۀ  در  اجتماعی  علوم  و  جامعه شناسی  نظریات 
هرچند ممکن است با محدودیت هایی مواجه باشند و کاماًل 

برای پژوهشگر  را  راه و روشی مشخص  نباشد،  قابل تطبیق 
به پرسش  پاسخی جامع  برای  بدین سبب  تعیین می کنند. 
بهره  کاستلز  مانوئل  جامعه شناسی  نظریۀ  از  پژوهش  این 
جامعۀ  تحوالت  مفهوم سازی  به  کاستلز  است.  شده  گرفته 
برخی  اطالعات می پردازد؛  فناوری  از گسترش  ناشی  مدرن 
همچون میشل مازار او را »بزرگ ترین نظریه پرداز جهانـی و 
انحصـاری عصر اطالعات« می دانند )Mazzar, 2002, 5(. در 
واقع آنچه آرای کاستلز را مهم کرده، و او را در مقام مقایسه 
با اندیشمندانی چون کنت، ماکس وبر و هابرماس قرار داده، 
ازای  با عنوان »جامعۀ شبکه ای« در  او  مفهوم پردازی جدید 

جهانی است که با انقالب فناورانه و اطالعاتی همراه است.
او در نظریۀ خود شبکه های اطالعاتی را عامل تبیین کننده و 
جهت دهنده در فعالیت های کنشگران اجتماعی از اواخر سدۀ 
بیستم به بعد می داند و معتقد است »پیدایش سیستم نوین 
ارتباطات الکترونیکی در حال تغییر فرهنگ ماست و آن را 
انتشار  ابد دگرگون می سازد« )کاستلز، 1380، 384(.  برای 
اینترنت و شبکه های وابسته به آن دسترسی گستردۀ عموم 
را به شبکه های اطالعاتی امکان پذیر می کند و محدودیت های 
را بسیار کاهش می دهد )اسالمی، 1393،  یا تجاری  دولتی 
قالب  در  فرهنگ2  یکم،  و  بیست  قرن  از  پیش  تا   .)96
اما  می شد،  تعریف  مشخص  جامعه ای  اجتماعِی  کنش های 
پس از آن با شکستن مرزهای ارتباطی و شکل گیری جامعۀ 

جهانی این مفهوم دگرگون شد.
از  متکثر  مجموعه ای  معاصر  فرهنگ  کاستلز،  نظر  از 
به  را  دنیا  از  نقطه  و جغرافیای هر  تاریخ  فرهنگ هاست که 
منابع مختلفی همچون حافظۀ  از  و  یکدیگر متصل می کند 
سازمان یافته،  اجتماعی  فعالیت  فردی،  بین  تعامل  جمعی، 
جامعه شناختی،  انگیزه های  سیاسی،  و  اقتصادی  منافع 
نشئت  بشر،  تجربۀ  قلمرو  کل  از  یعنی  ذهنی،  نوآوری  و 
می گیرد )White, 2016, 5(. این گفتمان های متکثِر برآمده 
از بسترهای گوناگون فرهنگی بسط می یابند و مفهوم تعلق 

.)Castells, 2007, 479( جغرافیایی را بر هم می زنند
مهم ترین رخدادی که سبب بروز گفتمان متکثر فرهنگی در 
است.  »ارتباط جمعی خودانگیز«  می شود  جامعۀ شبکه ای 
مخاطب  به  می تواند  بالقوه  به طور  که  جمعی«،  »ارتباط 
بر روی  ویدئویی  فیلم  ارسال یک  مانند  یابد،  جهانی دست 
هم  خودانگیز«  »ارتباط  هم زمان  دلیل  این  به  یوتیوب، 
است،  پیاْم خودتولید  تولیِد  لحاظ  به  که  محسوب می شود 
در  و،  است  بالقوه اش، خودگردان  دریافت کنندگان  نگاه  از 
شبکۀ  بستر  بر  که  خاصی  پیام های  یا  محتوا  بازیابی  مقام 
تلقی می شود  اینترنت موجودند، خودگزین  گستردۀ جهانِی 
)کاستلز، 1396، 85(. این حوزه قلمرو جدیدی است که در 
آن فرهنگ به طور تعاملی گسترده می شود و به طور جهانی 
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شبکه ای  فردگرایی  اساس  این  بر  می یابد.  تعامل  و  توزیع 
محتوا  انتخاب  در  خودگزینی  با  افراد  لذا  می گیرد،  شکل 
انگاره ها  نمادین  تغییر در محیط  ایجاد  تعیین کنندۀ  عوامل 

هستند و در تولید پیام خودتولید عمل می کنند.
در واقع کاستلز الگویی فرهنگی ارائه می دهد )تصویر 1( که 
به موجب آن می توان محتوا و خاستگاه های متکثر و متنوع 
این پژوهش،  را در زندگی معاصر توجیه کرد. در  اجتماعی 
ایران به  برای تفسیر مفاهیِم کاستلز در بستر نقاشی معاصر 
تحلیل محتوای آثار پرداخته شده است. از آنجا که کاستلز بر 
محتواهای شخصِی تولیدشده تأکید دارد، با تعیین محتواهای 
اصلی )باالترین و نافذترین معنایی که از اثر برداشت می شود( 
و ثانوی )الیه های معنایِی پنهانی که در اثر روایت می شوند( 
متکثِر  یا  غالب  میدان های  کرده ایم  سعی  هنری،  اثر  در 
مسیر،  این  در  شود.  مشخص  آثار  در  موجود  گفتمان های 

عناصر تشکیل دهندۀ محتوا نیز مد نظر قرار گرفته اند.
 عامل تعیین کنندۀ دیگری که کاستلز مطرح می کند، و در 
تعلق جغرافیایی  مفهوم  برهم خوردن  اشاره شد،  آن  به  باال 
در فرهنگ متکثِر جامعۀ شبکه ای است. بنابراین، در بررسی 
ایران  منطقه ای  موضوعات  به  محتوا  جغرافیایِی  تعلق  آثار، 
همچنین  گرفت.  قرار  مطالعه  مورد  آن ها  فرامرزی بودن  یا 
بحث  شبکه ای  جامعۀ  در  فردگرایی  از  که  زمانی  کاستلز، 
محفلی  را  اینترنت  بستر  در  فردی  محتوای  تولید  می کند، 
برای نقادی از زوایای گوناگون در همۀ زمینه های اجتماعی، 
افراد جامعه  تمام  نقادی ای که  فرهنگی می داند،  و  سیاسی 
آن  در  می توانند  خودانگیز  جمعی  ارتباط  به  دسترسی  با 
زبان  یا  بیان  زبان  اساس،  این  بر  باشند.  داشته  مشارکت 
است.  پژوهش  این  در  اثر  تحلیل  جنبه های  از  یکی  اثر3 
به صورت  شده  استخراج  کاستلز  نظریۀ  از  که  مواردی  لذا 
آثار  و خوانش  تحلیل  برای  و  قاعده مند در جدولی طراحی 
دوساالنۀ هشتم به کار برده شده اند )جدول 1(. موارد مذکور 

در بخش یافته ها قابل مشاهده اند.

روش پژوهش
به تبع هدف  است.  نظری  پژوهش های  از سنخ  پژوهش  این 
اینجا به صورت توصیفی- ارائۀ اطالعات در  بنیادین و روش، 

تحلیلی است. گردآوری اطالعات و داده های پژوهش با روش 
کتابخانه ای انجام گرفته و در این فرایند به کتاب ها، نشریات و 
سایت ها رجوع شده است. در نگارش مقاله نیز از روش توصیفی 
و تحلیل استفاده شده است. جامعۀ آماری، از میان رویدادهای 
جامع هنرهای تجسمی ایران که به صورت ملی و با فراخوان 
سراسری در کل کشور رقم می خورند، به دوساالنه های نقاشی 
محدود شده و از آن جمله آثار هشتمین دوساالنۀ نقاشی ملی 
ایران )1390( به منزلۀ نمونۀ آماری انتخاب شده است. از آنجا 
که پژوهش حاضر به دنبال خوانش آثار در پرتو نظریۀ فرهنگ 
نمایانگر  آن ها  آیا  که  است  پرسش  این  به  پاسخ  و  کاستلز 
گفتمان های متکثر در دنیای فناوری اطالعات هستند، از میان 
به  نو  »نگاهی  عنوان  با  دوساالنه،  این  موضوعی  بخش  آثاِر 
مکتب هرات« و بخش آزاد، به صورت هدفمند و همسو با هدف 
پژوهش و به منظور درک عمیق تر موضوع، آثار بخش آزاد با 

186 اثر انتخاب شده اند.

هشتمین دوساالنۀ نقاشی ملی ایران
ایران در سال  نقاشی  واقع آخرین دوساالنۀ  و در  هشتمین 
شد.  برگزار  صبا«  هنری  و  فرهنگی  »مؤسسۀ  در   1390
دبیرخانۀ  به  هنرمند   1589 از  اثر   6226 دوساالنه  این  در 
هیئت  بررسِی  مورد  مرحله  دو  در  که  ارسال شد  دوساالنه 
پازوکی،  انتخاب )همایون سلیمی، کاظم چلیپا، عبدالحمید 
مصطفی گودرزی، مهرداد خطایی( و هیئت داوران )یعقوب 
واحد خاکدان،  علی اکبر صادقی، شهال حبیبی،  عمامه پیچ، 
یوری  و  مجارستان،  از  اروش4،  ایشتوان  گودرزی،  مصطفی 
 .)7  ،1394 )محبی،  گرفتند  قرار  اسلواکی(،  از  دوالن5، 
درآمدند:  نمایش  به  گروه  سه  در  منتخب  آثار  نهایت،  در 
بخش هنرمندان مدعو، با 50 اثر از 50 هنرمند پیشکسوت؛ 
اثر منتخب هیئت داوران، و بخش  با 186  آزاد،  آثار  بخش 
اثر  با عنوان »نگاهی نو به مکتب هرات«، با 131  موضوعی 
منتخب هیئت داوران )زنده روح کرمانی، 1391، 5(. حضور 
از مهم ترین  از هنرمندان در کنار یکدیگر  حداقل سه نسل 

ویژگی های این رویداد هنری بود.
اجرایی هشتمین  دبیر  و جواد صادقی،  دبیر،  وکیلی،  احمد 
نخستین  دوساالنه  این  بودند.  ایران  ملی  نقاشی  دوساالنۀ 

 

 فردگرایی ایشبکه ۀجامع

  ارتباط
 جمعی

 خودانگیز

 خودگزین

 خودگردان

 خودتولید

تکثر گفتمان 
 فرهنگی

تصویر 1. الگوی مفهومی پژوهش. مأخذ: نگارندگان.
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شهرهای  تهران  جز  که  بود  تمرکززدایی شده  دوساالنۀ 
از  داشتند.  مشارکت  آن  اجرای  در  نیز  مشهد  و  نیشابور 
آنجا که آخرین دستاوردهای هنرِی هر کشوری در بینال ها 
ایران  نقاشی  دوساالنۀ  می شود،  نمایان  و  می گیرد  شکل 
جریان سازی  در  و  باشد  ملی  هویت  نمایانگر  می تواند  نیز 
فرهنگی و هنری کشور نقش تأثیرگذاری ایفا کند. دوساالنۀ 
و  باجسارت  جوان، خالق،  استعدادهای  استقبال  با  هشتم 
این  در  اطالعات  فناوری  رشد  فضای  با  که  جست وجوگر، 
سال ها روبه رو بودند6، مواجه شد؛ اما از جانب برخی نقاشان 
»اکثر  شد:  تحریم  نقاشان  انجمن  و  غیرسیاسی  متجدد، 
سیاست گذاراِن آن ]دوساالنه[ را نقاشان انقالب، که در دوران 
از  بودند  توانسته  و  مطرح شده  دوباره  احمدی نژاد  ریاست 
سرمایه های اقتصادی، اجتماعی، و فرهنگی بهره ببرند، شکل 

می دادند« )افسریان، 1388، 194(.
و  انتزاعی  آثار  از  متنوعی  مجموعۀ  با  دوساالنه  این  در 
از  وسیعی  بازنمایی طیف  به  که  هستیم  روبه رو  فیگوراتیو 
ایران،  سراسر  از  جوان،  هنرمندانی  پرداخته اند.  مضامین 
به  راه یافتگان  از جمله  که  کردند  دوساالنه شرکت  این  در 
جهانگیری  فاطمه  کرد:  اشاره  ذیل  اسامی  به  می توان  آن 
 ،)78  ،1391 کرمانی،  )زنده روح  اثر »سراب«  با  )فارس(  
درونم«  دنیای  در  »من  اثر  با  )مازندران(  قبادی  گلدسته 
اثر »دیوارها« )همان،  با  )تهران(  نراقی  مونا  )همان، 121(، 
 »41 من، شمارۀ  »اتاق  اثر  با  )فارس(  نراقی  ابراهیم   ،)75
که  همینم  »من  اثر  با  )تهران(  اعظمی  ندا   ،)91 )همان، 
می بینی« )همان، 168(، حمید اسدزاده )آذربایجان شرقی( 
با اثر »پرنده« )همان، 168(، فاطمه ایران زاد )بوشهر( با اثر 
»ایثار« )همان، 169(، نسیم ایرانی )گلستان( با اثر »باغچه ای 
اثر  با  بابکان )گیالن(  لیال  نیست« )همان، 175(،  که دیگر 
اثر  با  )کرمان(  بیگ مرادی  مریم   ،)176 )همان،  »طبیعت« 
»چهار نفر بودند« )همان، 118(، صبرینه توپچی )تهران( با 
نکتۀ جالبی که در  اثر »سالمندان کهریزک« )همان130(. 
این آثار دیده می شود بدون عنوان بودِن تعداد قابل توجهی 

از آن ها )هم فیگوراتیو و هم انتزاعی( است.
از آنجا که در بررسی آثار هنری نگاه به فرم و محتوا اهمیت 
پژوهش حاضر  در  دوساالنۀ هشتم  آثار  بررسی  برای  دارد، 
نیز در ابتدا تمامی 186 اثر به لحاظ روش هنری7 بررسی و 
در شش گروه دسته بندی شدند؛8 این شش گروه عبارت اند 
)رئالیسم(،  واقع گرایی10  )طبیعت پردازی(،  ناتورالیسم9  از: 
انتزاعی  و  انتزاعی13،  انتزاعی11، چکیده نگاری12،  واقع گرایی 
داده  نشان  آثار  براساس کمیت   2 تصویر  در  نتیجه  ناب14. 

شده است.
از آنجا که مسئلۀ این پژوهش خوانش اثر به اقتضای زوایای 
فرهنگ جدید و چگونگی نمود آن در مفاهیم است، معرفی 

آثار براساس روش هنری به تصویر 2 محدود شده و این آثار 
بررسی  مورد  آمد،  آن  پیش تر شرح  1، که  براساس جدول 
قرار گرفته اند. همان طور که در تصویر 2 مشاهده می شود، 
را به خود اختصاص  آثار  از کل  ناب 25 درصد  انتزاعی  آثار 
داده اند. طبعاً تحلیل مفاهیم فرهنگی معاصر در عصر فناوری و 
ارتباطات شامل این آثار نمی شود. بررسی ها در باب محتوا روی 
139 اثِر دیگر انجام شده و آن ها در 139 ردیف، مطابق جدول 
آنجا که  از  1، در شش ستون تحلیل و طبقه بندی شده اند. 
برای کوتاه شدن  مقالۀ علمی-پژوهشی محدودیت هایی دارد، 
بحث، از میان 139 اثر و جداول تحلیلی آن ها، تنها چند نمونه 
در بخش یافته ها آورده شده است. اطالعات کلِی ارائه شده در 
این 139 ردیف، در ادامه، به طور کامل شرح داده و نتایج در 

تصاویر 3، 4، 11 و 12 مشخص شده است.

یافته ها
با ورود به دهۀ نود )میانۀ دولت دهم(، سال های اوج تکنولوژی 
اینترنت  آغاز می شود و سرعت  ایران  فناوری اطالعات در  و 
کاربران شخصی به یک باره 1140 درصد نسبت به سال 1384 
فناوری های  ایران، 1390(. رشد  آمار  افزایش می یابد )مرکز 
ارتباطی، که از اواسط دهۀ هشتاد آغاز شده بود، در دهۀ نود 
در مسیر توسعۀ کشور به اوج می رسد و تغییرات هرروزه ای را 
تجربه می کند؛ »جهان شمولِی زبان دیجیتال و منطق شبکه اِی 
از  رهایی  )و  افقی  ارتباطات  زمینۀ  ارتباطی جدید  سیستم 
سلسله مراتب عمودِی باال به پاییِن صاحبان قدرت( و جهانی 
را فراهم می کرد« )کاستلز، 1396، 383(. آثار دوساالنۀ هشتم 

در این شرایط رسانه ای جدید شکل گرفتند.
می توان  کاستلز،  فرهنگ  نظریۀ  دید  از  آثار  این  با خوانش 
از  فارغ  جهانی  متکثر  فرهنگ  گفتمان  بازتولید  میزان 
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تصویر 2. فراوانی روش های هنری در آثار هشتمین دوساالنۀ نقاشی ملی ایران 
براساس نتایج برآمده از تحلیل های پژوهش. مأخذ: نگارندگان.
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روند  در  داد.  قرار  تدقیق  مورد  را  جغرافیایی  مرزهای 
پژوهش، در قدم اول، تحلیل محتوای اولیۀ آثار در مد نظر 
این  اثِر   139 تحلیل  از  به دست آمده  نتایج  که  گرفت  قرار 
براساس  است.  آمده  نمودار  به صورت  دوساالنه در تصویر 3 

است  تأیید  قابل  تولیدشده  موضوعاِت  تنوع  حاصله،  نتایج 
کمتر  مشخص  جریان هایی  و  متمرکز  گفتمانی  پای  رد  و 
از  ناشی  از یک سو،  امر،  این  است.  و مشاهده  تبیین  قابل 
براساس  که،  است  ناهمگنی  جهانی  فرهنگ  تزایدی  روند 
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 تصویر 3. بررسی تکثر محتواهای اولیه در آثار هشتمین دوساالنۀ نقاشی ملی ایران براساس نتایج برآمده از تحلیل های پزوهش. مأخذ: نگارندگان.
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تصویر 4. تکثر محتواهای ثانویه در آثار هشتمین دوساالنۀ نقاشی ملی ایران براساس نتایج برآمده از تحلیل های پزوهش. مأخذ: نگارندگان.
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گستردگی  ایجاد  سبب  آن  فراگیرشدِن  کاستلز،  نظریۀ 
ایران  ــ  می شود  شبکه ای  جوامع  در  فرهنگی  محتواهای 
از رشد  نشان  از سوی دیگر،  نیست؛  امر مستثنا  این  از  نیز 
فناوری  انقالب  به واسطۀ  خودانگیز  جمعِی  ارتباط  فزایندۀ 
دارد که به هنرمندان )به ویژه هنرمندان جوان( این امکان را 
می دهد که با دسترسی آزاد به محتواهای متکثر، در انتخاب 
به صورت خودگزین  و  و مکان  زمان  از  فارغ  ایده های خود، 
اثر تحلیل شده، 81  عمل کنند. براساس تصویر 3، در 139 
محتوای ناهمگن در آثار دیده می شود که در بیشتر موارد در 
دایرۀ دغدغه های طبقۀ شهری معاصر قرار می گیرند، گرچه 
جلوه های متفاوت و متناقضی از انگیزه های شخصی مؤلفان 

را نیز به نمایش می گذارند.
قابل  و  محدود  محتواهای  با  نه  هشتم،  دوساالنۀ  آثار  در 
که  مواجهیم  متعدد  هایی  محتوا با  بلکه  دسته بندی 
و  جاری  خرده گفتمان های  یا  گفتمان ها  تکثر  نشان دهندۀ 
در دسترِس هنرمند است، گفتمان هایی که صرفاً در فراگرد 
نمی گیرند.  قرار  ایرانی-اسالمی  گفتمان  مرکزِی  دال های 
معاصر  انساِن  هویت   ،3 تصویر  در  پژوهش  برآیند  براساس 
عمده مسئله ای است که هنرمندان در آثار دوساالنۀ هشتم 
تحلیل  که   6 و   5 تصویر  مثاًل  اثر،   13 ( پرداخته اند  آن  به 
کاستلز  منظر  از  امر  این  است(.  آمده   1 جدول  در  آن ها 
بازتاب فرهنگ ارتباطی است. تا پیش از شکل گیری جامعۀ 
هنجارها،  رسوم،  و  آداب  مجموعۀ  به  فرهنگ  شبکه ای، 
زندگی  به سبک  به طور کلی  و  باورها،  و  اعتقادات  ارزش ها، 
از  جامعه  آن  تمایز  باعث  و  داشت  اشاره  جامعه ای خاص، 
دیگر جوامع می شد. هویت نیز در این ارزش گذاری فرهنگی 

با تحوالت دنیای فناوری و  اما  و اجتماعی شکل می گرفت؛ 
ارتباطات این ارزش گذاری ها دچار اختالل شده است. فرد با 
قرارگیری در برابر انبوهی از اطالعات فرهنگی و هویتی این 
فرصت را دارد که ورای جغرافیای سیاسی و فرهنگی، بدون 
بازتاب این  مرز و حد، به چه بودن خود و دیگری بیندیشد. 

نگرگاه را می توان در اثر کریمی )تصویر 6( مشاهده کرد.
آشفتگی  که  شاهدیم  اولیه  محتوای  تحلیل  در  همچنین 
فضا و زندگی شهری ) 8 اثر، مثاًل تصویر 9(، زوایای فرهنگ 
شهرنشینی ) 7 اثر، مثاًل تصویر 7(، خشونت و نابهنجاری های 
اجتماعی ) 5 اثر( و سایر مضامین در تعداد محدودتر در این 
آثار به تصویر درآمده اند )تصویر 7 افرادی از دهۀ شصت یا 
به تصویر کشیده که گویا  از منزل  را در خارج  ایران  هفتاِد 
تاریخ،  و  فضا  این  در  رفته اند.  بیرون  خانه  از  تفریح  برای 
در  امروز  مانند  را  بشر  زندگی  تمام جوانب  تکنولوژی هنوز 
که  همان طور  است.  توجه  مرکز  در  هم  باز  اما  نگرفته،  بر 
در  »روزمرگی  از  لحظه ای  شده،  تأکید  نیز  اثر  عنوان  در 
زندگی شهری« ثبت شده است؛ در این فضا اعضای خانواده 
با  ارتباط عاطفی و کالمی  بدون  نیز  فراغت  اوقات  حتی در 
با  امروز  که  مانده اند، مسئله ای  تکنولوژی خیره  به  یکدیگر 
قرار داده  تأثیر  را تحت  افراد  شدت بیشتری جوانب زندگی 
آثار  نشان می دهد، محتوای   3 تصویر  است(. همان طور که 
به طوری  پراکنده شده اند،  گوناگون  مضامین  و  در دسته ها 
که هیچ یک از مفاهیم بیش از 10 درصد کل محتواها را به 
تعدد  از سوی دیگر، مضامینی که  خود اختصاص نمی دهد. 
معاصر  انسان  مانند هویت  داشته اند،  )البته محدود(  بیشتر 
به  را  نمودار  باالترین شاخص  اولیه  تحلیل محتوای  در  که 

تصویر 5. کبری خاکی، »دختری با نقاب«، 100×120 س.م.، رنگ روغن. مأخذ: 
زنده روح کرمانی، 1391، 135.

تصویر 6. امیر کریمی، »لبخندها«، 140×150 س.م.، اکرلیک و مرکب. مأخذ: 
زنده روح کرمانی، 1391، 124.
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)تحلیل  بررسی های عمیق تر  در  است،  داده  اختصاص  خود 
محتوای ثانویه( به دسته های مختلفی تقسیم شده اند؛ در این 
هویت  پنهان کردن  همچون  مفاهیمی  به  می توان  خصوص 
)تصویر 7(، مخدوش شدن هویت انسان معاصر، بی هویتی، و 

بی اهمیتِی هویت زن اشاره کرد.
با آدم های معمولی، چنانکه در این  بازنمایی زندگی روزمره 
  8 تصویر  در  داده شده  نمایش  اثر  )مثاًل  می یابد  نمود  آثار 
بدون هیچ گونه اغراقی لحظاتی از زندگی روزمرۀ زنی معمولی 
را به تصویر می کشد(، و اینکه هر کدام از آن ها مسائل فردی 
خود را بیان می کند، ما را با این واقعیت مواجه می سازد که 
و  فرهنگی  مسلط  گفتماِن  و  مفاهیم کالن  هنرمنْد  دغدغۀ 
نمی کند.  تبعیت  جریانی مشخص  از  وی  و  نیست  سیاسی 
اطالعات  فناوری  دنیای  در  معاصر  »جوامع  که  همان گونه 
از فرهنگ جهانی تا خودهای محلی را در  مفاهیم متکثری 
خود جای داده اند« )کاستلز، 1396، 205(، هنرمندان نیز با 
خاستگاه هایی متکثْر محتواهایی متنوع را در خلق آثار خود 

به کار برده اند.
از آن بحث شد، تکثر در  باال  اولیه که در  بر محتوای  عالوه 
ازای  در  ) 83 محتوا  است  قابل مشاهده  نیز  ثانویه  محتوای 
139 اثر تحلیل شده؛ برآورد نتایج در تصویر 4 دیده می شود(. 
در این زمینه می توان به مواردی چون مخدوش بودن هویت 
) 14 اثر(، اغتشاش و تشویش در زندگی معاصر ) 7 اثر(، زیبایی 
طبیعت ) 8 اثر(،  انزوا و اندوه ) 4 اثر(، اهمیت ندادن به هویت 
زن ) 4 اثر( و شیءشدگی انسان ) 3 اثر( و غیره اشاره کرد. تکثر 
از مصادیق  نامتناهی  آثار نشان دهندۀ شبکه ای  محتوایی در 
فرهنگی است که از نظر کاستلز »نه تنها می توانند با یکدیگر 
با هم تعامل نیز داشته  همزیستی داشته باشند بلکه قادرند 
اغتشاش و  باشند« )همان، 52(. مثاًل در تصویر 9 می توان 

درهم ریختگی رابطۀ انسان با محیط پیرامونش را مشاهده کرد؛ 
در این اثر، از یک سو، تصویر انسان به گونه ای در کنار سایر 
اشیاء قرار گرفته که تشخیص شیء از جسم دشوار است و، 
از سوی دیگر، با حذف چهرۀ فرد، بی اهمیتی هویت در این 
فضای آشفته و تعلیق انسان در محیط زندگی اش به تصویر 
تحلیل  کنار  در  که  است  توجه  جالب  است.  شده  کشیده 
شکل دهندۀ  اصلِی  عناصر  بررسِی  ثانویه  و  اولیه  محتوای 
اول  وهلۀ  در  هنرمند  دغدغۀ  که  می کند  مشخص  محتوا 
انسان ) 73 اثر( و سپس زندگی روزمره و عناصری پیرامونی 
)یا همان طبیعت بی جان( است که او را احاطه کرده اند. در 
عناصری دیده می شوند که در محیط خانه  آثار عمدتاً  این 
آشپزخانه ای  یا  مطالعه  میز  مثل  دارند، جسمی  قرار  کار  و 
عادی، اما در اکثر موارد این عناصر در پیوند با انسان معناساز 
شده اند؛ برآیند فراوانی و تکثر این عناصر در آثار منتخب در 

تصویر 11 مشخص شده است.
دوساالنه  این  اثِر   139 تحلیل  با  که  مهمی  نکات  دیگر  از 
این است که محتواهای تولیدشده در 92  مشخص می شود 
و فقط  و 10(  )مثاًل تصویر 9  تعلق جغرافیایی اند  بدون  اثر 
34 اثر را می توان متعلق به جغرافیای فرهنگی ایران دانست 
)مثاًل تصویر 5 و 8(. این نتیجه یکی از مهم ترین شاخص هایی 
فناوری  دنیای  در  معاصر  فرهنگ  محتوای  دایرۀ  که  است 
تولید  برای  هنرمند،  می سازد.  نمایان  به خوبی  را  اطالعات 
الگوی  نیست. طبق  به جغرافیای خود محدود  اثر،  محتوای 
ارتباط جمعی خودانگیز که کاستلز مطرح می کند، هنرمند 
از  ارتباطی،  به شبکۀ  آزاد  با دسترسی  در جامعۀ شبکه ای 
دارد  دسترسی  نامحدود  دیجیتال  محتواهای  به  سو،  یک 
از هر محدودیتی  پیام خود  در گسترش  دیگر،  از سوی  و، 
و سبب  درمی نوردد  را  معنای جغرافیا  امر  این  است.  فارغ 

باقری، »روزمرگی در زندگی شهری«، 150×120 س.م.، رنگ  تصویر 7. مونا 
روغن روی بوم. مأخذ: زنده روح کرمانی، 1391، 117.

تصویر 8. زینب موجد، »شمارۀ 12 از مجموعۀ بند رخت«، 110×130 س.م.، 
اکرلیک و مداد روی بوم. مأخذ: زنده روح کرمانی، 1391، 136.
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می شود اثر هنری، در مقام تولید پیام، خودتولید و هنرمند، 
در گزینش محتوا، خودگزین عمل کند. لذا هنرمند در بستر 
ایجاد  تعلِق خاطر  برایش  آنچه  فرهنِگ جامعۀ شبکه ای هر 

کند در قالبی جهان شمول به تصویر می کشد.
از دغدغه های  نیز  این دوساالنه  آثار  زبان هنرمند در خلق 
تحلیل  براساس  هم  شاخص  این  و  بوده  حاضر  پژوهش 

تصویر  طبق  است.  گرفته  قرار  مداقه  مورد  منتخب  آثار 
انتقادی اکسپرسیونیسم  اثر(،   27 ( انتقادی  رئالیسم   ،12

) 9 اثر(، و سمبولیسم ) 18 اثر(، زبان بیاِن غالب در این آثارند، 
آثار  در  نیز  غیره  و  ایدئالیستی  فمینیستی،  زبان های  گرچه 
مذکور دیده می شوند. از آنجا که بخش عمده ای از این آثار 
با زبان انتقادی به تصویر درآمده اند، و با نظر به اینکه انتقاد 
از  از جریان مسلط )جهت گریزی  از فردیت مؤلف و جدایی 
با  انتظار داشت که،  برمی خیزد، می توان  بهنجار(  سوژه های 
توجه به تعدد خطوط فکری مؤلف ها، محتواها و گفتمان های 
متکثری از این آثار پدید آمده باشد که منشأ آن ها، براساس 
فناورانه  انقالب  به سبب  نظریۀ کاستلز، در تحوالت فرهنگی 

در جهان است.

نتیجه گیری
از  بدون شک  تاریخی  دورۀ  هر  در  هنرمند  زیست  شرایط 
مهم ترین مسائلی است که در اثر هنری وی بازتاب می یابد. 
با  همراه  دیجیتال  فناوری های  و  اینترنت  عصر  در  زیست 
این  در  و  بشر  برای  را  شرایطی  اطالعاتی  محتواهای  تکثر 
اینترنت،  عصر  در  است.  داشته  همراه  به  هنرمند  میان 
نمی شوند؛ در  انزوا کشیده  به  دنیای مجازی  به واسطۀ  افراد 
از  زیادی  تعداد  از  استفاده  با  را  جامعه پذیری خود  مقابل، 
می دهند  دارند گسترش  اختیار  در  که  ارتباطی  شبکه های 
برحسب  را  خود  فرهنگی  جهان  مختارانه  میان  این  در  و 
اولویت هایشان دنبال می کنند. این مسئله در آثار هنرمندان 
نیز با توجه به ارزش های شخصی شان تجلی می یابد. براساس 
متکثر،  مفاهیمی  الکترونیکِی جدید  ابرمتن  کاستلز،  نظریۀ 
از فرهنگ جهانی گرفته تا خودهای محلی، را در خود جای 
داده و مرتباً در حال به روزرسانی است، لذا زمان انتخاب های 
محدود به سر آمده و فرد در برابر ابرمتنی نامحدود قرار دارد. 
شرایط جدید، با تکیه بر ایجاد روابط جمعی خودانگیز، ظرف 
محتوایِی متکثری در برابر هنرمند نقاش قرار می دهد و برای 
او این امکان را فراهم می آورد که با دسترسی به برنامه های 
منبع-باز در انتخاب ایده های خود به صورت خودگزین و در 

تولید محتوا به صورت خودتولید عمل کند.
در مواجهه با آثار دوساالنۀ هشتم نیز می توان تبعات تحوالت 
دنیای فناوری اطالعات را مشاهده کرد؛ زمانی که این مرجع 
جمعی به منزلۀ منبعی فرهنگی در اختیار هنرمند قرار گیرد، 
یا گفتمان های مسلط و  پیشین  به رسالت های  دیگر محتوا 
خواست طبقه اِی مشخص محدود نیست. براساس تحلیل های 
آثار  دامنۀ محتوایی  آمد که  معنا حاصل  این  صورت گرفته، 
جلوه های  و  است،  معاصر  شهری  طبقۀ  متکثِر  دغدغه های 
به  را  آثار  انگیزه های شخصِی مؤلفان  از  متفاوت و متناقضی 
هنرمندان  )به خصوص  هنرمندان  ذائقه  می گذارد.  نمایش 

تصویر 9. الناز مقامی، »سقوط«، 148×87 س.م.، ترکیب مواد روی بوم. مأخذ: 
زنده روح کرمانی، 1391، 111.

اکرلیک.  س.م.،   100×120 عنوان«،  »بدون  فاطمی،  فاطمه  سیده  تصویر10. 
مأخذ: زنده روح کرمانی، 1391، 121.
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جوان15( از یکدستی و در جهِت جریانی مشخص قرارگرفتن 
اینترنت و  یافته است؛  تغییر  نایکدستی و تکثر جریان ها  به 
شبکه های مجازی، این حوزه های عمومی نوظهور، از علل این 
امرند. رسانه های جدید سالیق و نگرش ها را گسترش داده و 
فرهنگ جوامع را با محتواهایی متنوع روبه رو کرده است. دیگر 
)قاره، کشور، کالن شهر،  در جغرافیای مشخص  فرد  زیست 
روستا و ...( معنای خود را از دست داده است، به گونه ای که 
به شبکه های  اتصال  با  افراد در سراسر جهان  امروزه تمامی 

مجازی به مفاهیم گسترده تری دسترسی دارند.
دهم  اصولگرای  دولت  با  دوساالنه  این  برگزاری  طرفی،  از 
مصادف است که رسالت اصلی خود را حفظ اسالم و تعهد و 
عمل به آرمان ها و ارزش های اسالمی می دانست، و در برابر 

رشد رسانه های جدیْد دال مرکزِی مقاومت اسالمی را دنبال 
می کرد؛ اما، برخالف شرایط موجود و انتظار تحریم کنندگان 
در محتوای  و هدایت شده ای  این دوساالنه، گفتمان مسلط 
آثار شاهد  این  در  برعکس  بلکه  نمی شود،  دیده  آثار  غالِب 
بروز گفتمان های انتقادی در باب زندگی معاصر بشر هستیم. 
است.  فردگرایی  رشد  کاستلز،  نظریۀ  طبق  امر،  این  دلیل 
ارتباط جمعی  از طریق  افراد،  ارتباطات  فناوری  دنیای  در 
برای دریافت اطالعات و گسترش  خودانگیز، مسیری سریع 

ایده ها در اختیار دارند.
آثار بخش  تحلیل های صورت گرفته در خصوص  به  توجه  با 
آزاد هشتمین دوساالنۀ نقاشی ملی ایران این نتیجه حاصل 
می شود که در آن ها تنوع بسیار زیادی در ایده پردازی وجود 
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رئالیسم انتقادی
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تصویر 12. زبان اثر در آثار هشتمین دوساالنۀ نقاشی ملی ایران براساس نتایج برآمده از تحلیل های پژوهش. مأخذ: نگارندگان.
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تصویر 11. عناصر اصلی شکل دهندۀ محتوا در آثار هشتمین دوساالنۀ نقاشی ملی ایران براساس نتایج برآمده از تحلیل های پژوهش. مأخذ: نگارندگان.
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دارد. در واقع، همان گونه که کاستلز مطرح می کند، فرهنگ 
نوعی  به  را  آن  و  را شامل شود  هر چیزی  می تواند  جدید 
استدالل کرد  لذا می توان  تبدیل کند؛  متنِی کّمی  فرهنگ 
دوساالنۀ هشتم، که به لحاظ زمانی با انقالب فناورِی معاصر 
ایدئولوژیِک موجود در مضامین  مصادف بوده، ورای مفاهیم 
مقام  و هنرمند، در  آثار، خودگزین و خودتولید عمل کرده 
نمایندۀ انسان تکنولوژیک عصر فناوری اطالعات، انفرادی و 

خودمحور حرکت کرده است.

پی نوشت
اطالعات«  »عصر  مهم  سه گانۀ  نویسندۀ  و  اسپانیایی  جامعه شناس  کاستلز   .1
مطالعات  سازمانی،  مطالعات  شهری،  جامعه شناسی  حوزه های  کاستلز  است. 
فضای مجازی، جنبش های اجتماعی، جامعه شناسی فرهنگ و اقتصاد سیاسی را 
در کنار هم مطالعه می کند تا تحلیلی بین رشته ای از جهان پیچیدۀ رسانه ای شدۀ 

امروز به دست دهد )حمیدزاده، 1394، 2(.
2. در تفکر انسان شناختی، فرهنگ به مجموعۀ آداب و رسوم، هنجارها، ارزش ها، 
اعتقادات و باورها و به طور کلی سبک زندگی جامعه ای خاص اشاره دارد که باعث 
از دیگر جوامع می شود. طبق این دیدگاه، همۀ ملت ها دارای  تمایز آن جامعه 

فرهنگی خاص هستند که آن ها را از دیگران متمایز می کند )ریوز، 1387، 15(.
 Paul( می افتند  اتفاق  خاص  موقعیتی  در  که  وضعیت مندشده ای  معانی   .3

.)Gee, 2011
Ishtvan Arusch .4

Yuri Dolan .5
بسیار  اطالعات  و  ارتباطات  فن آوری  نقش  هشتاد،  دهۀ  آخر  سال های  در   .6
اینترنت  باند  پهنای  ظرفیت  کشور،  توسعۀ  روند  با  شد.  کلیدی  و  پررنگ 
به گونه ای افزایش یافت که ظرفیت پهنای باند اینترنت کشورمان از 12 لینک 
STM1 در سال 1384 به 137 لینک STM1 در سال 1389 رسید؛ این رقم 
رشد 11 برابری، معادل 1140 درصد، را در این زمینه نشان می دهد. همچنین 
حجم واگذاری پهنای باند اینترنت بین الملل به مشتریان در سال 1390 برابر 
حجم  که   )1391 ایران،  اطالعات  فناوری  )سازمان  بود  گذشته  سال  ده  کل 

وسیعی از این کاربران اینترنت را جوانان و افراد تحصیل کرده تشکیل می دادند 
)مرکز آمار ایران، 1390(.

7. اصطالحی که به طرز تلقی زیبایی شناختی معینی اشاره دارد. مفهوم روش 
هنری جامع تر از سبک شخصی است و نوع جهان نگری و شیوۀ بیان عام تری را 
دربرمی گیرد. هنرمندان مختلف با سبک های متفاوت ممکن است روش هنری 

واحدی را به کار گرفته باشند )پاکباز، 1378، 257(.
این  برای تسریع مراحل پژوهش و رسیدن به هدف  این دسته بندی صرفاً   .8
این اند  به  قائل  نویسندگان  آثار صورت گرفته است.  مقاله در تحلیل محتوای 
که روش هنری آثاِر جزئی تر قابل تعمیم است، اما شیوۀ هنری آن ها، از آنجا 
مقالۀ حاضر  در چارچوب  امر  این  و  دارد  توجه  اثر  و ظاهر  فرم  به  بیشتر  که 

نمی گنجد، قابل بررسی در پژوهشی جداگانه است.
9. ناتورالیسم )naturalism(: بازنمایی توصیفی و تا حد ممکن دقیق چیزهای 

دیدنی و دیده شده )همان، 348(.
به  تعمیم  قابل  هنری  روشی  به مثابۀ  واقع گرایی  یا   )realism( رئالیسم   .10
می توان  آثاری  در  را  رئالیسم  است.  معین  اسلوب های  یا  سبک ها  از  بسیاری 
روابط  از  حقایقی  می رود،  فراتر  عینی  ظواهر  از سطح  هنرمند  که  بازشناخت 
گوناگون و پویایی انسان ها را با یکدیگر و با محیطشان بیان می کند و به طور 

کلی با مسئلۀ انسان چیست و چه می تواند شود درگیر است )همان، 276(.
abstract realism .11

بازشناختِی  و  اساسی  ویژگی های  بازنمایی   :)stylization( چکیده نگاری   .12
چیزهای طبیعی بر طبق شیوه ای قراردادی، که معموالً با روش های ساده سازی، 
تکرار منظم، قرینه سازی، تغییر تناسبات، و اغراق صوری انجام می گیرد )مثاًل 

در نگارگری ایران( )همان، 193(.
13. انتزاع )abstraction( در هنر زبده گزینی از طبیعت معنا می دهد و روش های 
گوناگون دارد. مشخصۀ بسیاری از روش های انتزاع به درجات مختلف این است 
که سنت بازنمایی واقعیت مشهود و محسوس را کنار می گذارند یا کم اهمیت 
هنر  اساسی  کارکرد  را  بصری  ادراک  برای  تازه  واقعیتی  ابداع  و  می شمارند 

می دانند )همان، 49(.
14. انتزاعی ناب )pure abstract(: معرف اثر هنرِی عاری از هر گونه شباهت و 
بدون موضوِع مشخص که زبده گزینی از صور طبیعی را دنبال نمی کند )همان، 

.)653
آزاِد  بخش  در  شرکت کننده  جوان  نقاشان  میان  در  مطالعه  این  نتایج   .15
دوساالنۀ هشتم صادق است و هنرمندان صاحب نام، به علت شرکت نکردِن ایشان 

در بخش آزاد، مورد مطالعه نبوده اند.

زبان اثر عناصر اصلی 
شکل دهندة محتوا

تعلق جغرافیایی 
محتوا محتوای ثانویه محتوای اولیه روش هنری شمارة تصویر

- رئالیسم انتقادی 
فمینیسم انسان دارد پنهانکاری هویت هویت انسان معاصر واقع گرایی 5

اجتماعی انسان ندارد چندگانگی و تکثر هویت هویت انسان معاصر واقع گرایی 6

رئالیسم انتقادی
- انسان

- ماشین و تکنولوژی
- طبیعت بیجان

ندارد - اهمیت تکنولوژی
- عدم توجه به یکدیگر

فرهنگ شهری؛ 
زندگی معاصر واقع گرایی 7

رئالیسم انتقادی - انسان
- فضا و عناصر شهری دارد زن و مسئولیت خانه داری زندگی روزمره؛ 

فضای شهری واقع گرایی 8

اکسپرسیو انتقادی - انسان
- طبیعت بیجان ندارد - عدم اهمیت هویت فرد

- هجوم عناصر زندگی به فرد
آشفتگی فضای 
زندگی شهری واقع گرایی انتزاعی 9
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جدول 1. تحلیل تصاویر 5 تا 10 )نمونه ای از تحلیلی که در سیر پژوهش بر تمام 139 اثِر مورد مطالعه اعمال شد(. مأخذ: نگارندگان.
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