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 چکیده
ایران به مثابه هنری که در بستر هنر معاصر و معاصریت شکل گرفته، جزئی مهم از این جهانِ جدید است  هنر امروز

ی تر قرار دارد. این جهان جدید همانند جهان دین، برساختهو مفاهیم و ساختارهایش تحت التزامات این پارادایم بزرگ

اند. هدف ما، تطبیق نر همچون دو متن همسان فرض شدههای قدرت و عوامل آن است. در پژوهش حاضر، دین و هدستگاه

جهان هنر معاصر است. بدین منظور باید ساختار ی مسلط با هاساختار جهان دینی و نظام روحانی آن در ساخت الگو

-اساس جامعه های دین و هنر و نظام روحانی درونی آنها، آشکار شده و با بیان نسبت هر یک با ساختار قدرت، برساحت

 شناسی از عامالن بسط نهاد هنر دست یافت. گانشناسی دین ماکس وبر به یک رده

های فرهنگی هنر ها چگونه به سیاستهدف ما پاسخ به این پرسش است: ساختارهای نهادی هنر معاصر مانند گالری

توان آید که میه نظر میدهند؟ از خالل توجه به نقش نهادها و نیروهای آن در خلق جهان دینی بمعاصر ایران شکل می

توان دید که اینجا کلیسا و دستگاه روحانی آن قرابت تر پیمود. با تطبیق دو جهان دین و هنر میاین مسیر را درست

توان در نهاد گالری مراتبی آن دارند. معادل کارویژه آن در جهان هنر را میبسیاری به نهادهای جهان هنر و ساخت سلسله

، برای رسیدن به این هدف به سراغ گالری هما به عنوان یکی از مراکز تأثیرگذار در هنر امروز ایران دید. پژوهش حاضر

 ترین ابزار تحلیل ما هستند.مهم گالریرفته است. در این میان متون برساخته 
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 مقدمه

به طور مشخص در مورد  میاگر بخواهتوسط قدرت مسلط است.  شدهیترواتاریخ هنر، تاریخ 

حوزه و  نیاستاندارد ا تیروا یریگشکل یگفت که چگونگ توانیم م،ییسخن بگو )معاصر( هنر خیتار

 انیبا منافع راو )همسو به جانب قطب دوم شیاز پ شیب ریها و نقاط عطف آن در چند دهه اخچهره

دار، برای رسیدن به فهمی روشن از (. در این تاریخ جهت121: 1331)مهاجر،  کرده است لیم (خیتار

مورد مطالعه قرار داد. متن  آن رادهنده این مسائل، باید ساختار جهان هنر معاصر و الگوهای بسط

ماکس وبر است. آنجا وبر به « شناسی دینجامعه» کمک گرفتن ازحاضر، در پِی فهم این ساختار با 

های سلوک انسانی در ساخت جامعه ی میان تصورات دینی و جنبهنقش نیروهای مذهبی و رابطه

مذهبی را با استراتژی مولدان توان نقش نیروهای شویم میاشاره دارد. وقتی وارد جهان هنر می

فرهنگی یکسان دانست و تطبیق داد. همچنین، ساخت کلیسا و دستگاه سازمانی دینی نزدیکی بسیاری 

یابی الگوهای مراتبی آن دارد. با شناخت و ساختها و نهادهای جهان هنر و ساخت سلسلهبه سازمان

ر جهان هنر نیز اعمال کرد. از دید وبر کلیسا را بتوان آنمراتب دین میپیاده شده در دستگاه سلسله

های گیری، قدرت و مرجعیت جهان دینی است. آن در پی مشروعیت دادن به ایدهمحل اصلی تصمیم

 ها است.گالری یژهوبهها و امروز متعلق به موزه یژهکار وخود است. در جهان هنر این 

وان تجدید و قدرتمند است. به نظر می کلیت نظام گالری یکی از کارگزاران اصلی این ساختار

ساالری، تخصیص، اعمال مرجعیت و مشروعیت را بر آن تطبیق داد. وبر ای چون دیوانمفاهیم وبری

های بنیادین مذهبی و دستورات آن کند که به منظور درک رابطه میان ایدهدایماً به ما گوشزد می

متونی که آشکارا حاصل عملکرد دستگاه روحانی برای زندگی باید متون دینی مرتبط را به مثابه 

هستند با دقت بررسی نمود. در مطالعه جهان هنر معاصر، به مانند جهان دین نیز باید دست به نوعی 

عنوان )به گالری هما  ایران، تحلیل متن نظام هنر بزنیم. مورد پژوهش این مقاله جهان هنر معاصر

که توسط گالری هما برگزار  و ساالنه نسل نو است ر ایران(معاص هنر دریکی از مراکز اعمال قدرت 

 منتخب نسل نو است. های مربوط به ساالنهنیز کاتالوگاین پژوهش . متن مورد تحلیل شودمی

 پیشینه تجربی

پردازد. در پژوهش حاضر به مطالعه ساختار جهان هنر معاصر ایران و دستگاه روحانی آن می

و  بوردیو یا نظریات بازتابیر پیهای تحلیل گفتمان، نظریه میدان ز روشمطالعه این جهان، بیشتر ا

استفاده شده است. قصد ما در این پژوهش فراتر رفتن از مطالعات متداول در فضای  از این قبیل

شناسی دین ماکس وبر و نگاه خاص آکادمیک امروز ایران و ارائه رویکردی نو است. بدین منظور جامعه

ر متن به رویکرد وبر د ترینیکنزدیر بوردیو، یپ« بازار کاالهای نمادین»ایم. مقاله ب کردهاو را انتخا

ویژه  ،(1331ای از نگارنده در شماره نهم مجله آنگاه )اش است. غیر از آن و مقالهشناسی دینجامعه

 ها که بر اساس همین رویکرد نگاشته شده متنی نزدیک به این روش به نظر ما نرسیده است.گالری
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توان می کارهای متعددی شده که در این میان در زمینه مطالعات ساختارهای هنر معاصر ایران

ر هنر معاص ، نوشته جورج تالین که به مطالعه«هنر معاصر ایران»به چند متن زیر اشاره کرد: کتاب 

، «هنر خاورمیانه: هنر مدرن و معاصر از جهان عرب و ایران»پردازد. کتاب ایران بعد از انقالب می

ایه در میان س»است. کتاب  شده پرداختهنوشته صائب ایگنر، که در بخشی از آن به هنر معاصر ایران 

ر معاصر ایران به قلم منتقدان ، شامل مجموعه مقاالتی درباره هن«و نور: هنر و هنرمند معاصر ایرانی

کن های حمید کشمیرشاست. همچنین باید به نوشته شدهارائهغربی و ایرانی که در دانشگاه آکسفورد 

اصر مع»، «احیای فضاهای فرهنگی»مانند و مقاالتی « هایی نوین: دیدگاههنر معاصر ایران»چون کتاب 

هنر معاصر ایران به تاریخ هنر ایرانی در طی  کشمیرشکن در کتاب و... اشاره کرد.« یا خاص بودگی

در کنار آثار کشمیرشکن،  .سال گذشته و آنچه در هنر امروز ایران جریان دارد پرداخته است 1۵۱

این متون  غیر از محمد رضا مریدی نیز چند کتاب رباره هنر معاصر و نوگرای ایران نوشته است.

تحلیل گفتمان فرهنگی »رساله دکتری الهام پوریامهر یعنی  رساالت دانشگاهی چون توان بهمی

فرمی با نگاهی ویژه به هنر آنتروپی: میان فرم هنری و بی»، مقاله «کیوریتینگ در هنر معاصر ایران

 ، کامبیز موسوی اقدم و... اشاره کرد.«معاصر ایران

 شناسیروش

مطالعه و شناخت الگوها و  ما این مطالعه شامل دو بخش است: در بخش نخست هدف

گر آن است. چارچوب نظری و ها و ابزارهای یاریگیری نهاد هنر، واسطهمراتب ساخت و شکلسلسله

شناختی آن شناسی دین ماکس وبر و امکانات روشابزار مطالعه و تحلیل این بخش را از جامعه

ت. اس هاآنفاده از متون برساخته گیریم. بخش دوم شامل یافتن راهی به درون این الگوها با استمی

ترن راه نفوذ به درون ساختار  نهادهای قدرت مانند کلیسا زیرا بنا به گفته وبر، تفسیر متون دینی مهم

است. یکی از این نهادها نهاد گالری است و در متن حاضر، گالری هما و ساالنه منتخب نسل نو ابزار 

 منتشرشدههای دهند. بدین منظور، از متن کاتالوگقرار میالزم برای تحلیل متون را در اختیار ما 

ایم. گالری هما تا امروز یازده دوره ساالنه متن استفاده کرده یرتفستوسط گالری هما به عنوان منبع 

های آن برای مطالعه خود منتخب نسل نو را برگزار کرده است که ما در این متن از تعدادی از کاتالوگ

 گیریم.کمک می

 ارچوب نظریچ

نیست؛ مانند متکلم یا مورخ « به منزله دین»اش به دین شناسی دین توجهماکس وبر در جامعه

های نبهها و دیگر جای میان تصورات دینی با پذیرش تکلیفخواهد بفهمد که چه رابطهکلیسا، بلکه می

بر شناسی دین است )وجامعهسلوک انسانی در جامعه وجود دارد. بنابراین توجه وبر به دین بیشتر به 

در مورد اصالح  «داریی و روح سرمایهاخالق پروتستان»(. به عنوان نمونه وبر در 3۱: 1332و دیگران، 
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بل با توجه به درهم پیچیدگی عظیم تأثیرات متقا»گوید: آن می یراتتأثدینی ناشی از پروتستانیسم و 

ها و مضامین معنوی عصر اصالح سی، و اندیشههای مادی، صور سازمان اجتماعی و سیامیان پدیدار

معینی میان برخی صور اعتقادات دینی و اخالق « هایهمبستگی»ناچار باید به تحقیق دربارۀ وجود 

ها مشهود است پرداخت. در عین حال، باید تا حد ممکن شغلی و نقاطی که در آن این همبستگی

را روشن « هاهمبستگی»گ مادی در اثر آن نحوه و جهت کلی تأثیر نهضت دینی بر تکامل فرهن

توان فهمید تکامل تاریخی محتوای فرهنگ پس از آن است که میو تنها (. 3۱: 1331)وبر، « نماییم

های مذهبی و تا چه اندازه ناشی از عوامل دیگر است. وبر همواره جدید تا چه اندازه مدیون انگیزه

ها در شکل دادن به پردازد. به نظر او، عقاید و اندیشهیها به کنکاش مدرباره نقش عقاید و اندیشه

ها رفتار متعارف یک سنخ های روانی نقش قابل توجهی دارند و براساس همین ویژگیبرخی ویژگی

تعیین  شود، الگوهای رفتاری راتثبیت می کهیهنگامآید. این سنخ شخصیتی شخصیتی خاص پدید می

بر ذهن عامالن  هاآن یرتأثور او، برای شناخت این ارتباطات و الگوها و (. به با۵21: 1331کند )وبر، می

وری کنند ضررا تولید و اجرا می هاآنهای دینی به عالیق آن کسانی که اجتماعی، اتصال باورها و کنش

گاه دست -کنند )متخصصانزیرا کسانی که این عقاید را تولید و اجرا می(، Swartz, 1996: 74)نماید می

ها نقش اساسی در روحانی( عامل بسط ایده مسلط هستند. تعیین و مشخص کردن این واسطه

 هاآنها و حدود وظیفه کند. پیمودن الگوی وبر از طریق فهم واسطهشناسی دین او ایفا میجامعه

 به تواندمی ،شودوارد یک میدان دیگر مثل جهان هنر )هنر معاصر( می کهیوقت هایناگذرد و همه می

 عوامل آن ترجمه شود.

 آن راها که وبر انگارهتوان از طریق ارتباط ایده و جهانمساله ساختاربندی هویت دینی را می 

شیش ک -دهد و نیز آنچه تحت عنوان متمایز شدن و شق دوگانه پیامبربان شرح میذیل استعاره سوزن

ت ، برداش«بانسوزن»بر طبق استعاره وبر »کند فهمید و تحت یک چارچوب مفهومی درآورد. بیان می

دهد: ها و منافع اجتماعی را بیشتر توضیح میها و رابطه میان ایده«انگارهجهان»خویش از این 

د انبان مسیرهایی را تعیین کردهاند، همانند سوزنخلق شده «هاایده»که توسط  «هاییانگارهجهان»

نکته   (.1۵1: 1331)اوون، « آیدحرکت و فعل در می که از خالل آن کنش بوسیله پویایی منافع، به

ها هستند که جریان همسویی ها همانند واسطههای خلق شده توسط ایدهانگارهمهم این است که جهان

شناسی مهم است که تمایزهایی که وبر قائل دهند. این موضوع از لحاظ روشهمانی را شکل میو این

های میان این شناختی او این است که تفاوتاست... مسئله روش 1شود بیش از هر چیز دو شقیمی

 شود تعادلرا توضیح دهد و نیز شرایطی را بررسی کند که موجب می هاآندو شق و نیز روابط میان 

جا(. در طی این تنش و تمایزگذاری امری به برهم بخورد )همان هاآنمیان این دو شق به نفع یکی از 

 مانند اتفاقی که برای خرد انسانی رخ داده است. شود؛میاز روح خود جدا ضد خود بدل شده و 

                                                           
1. Dichotomous. 
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های دوگانه را هم در بطن همین وبر این امر را درونی فرآیند عقالنی شدن دانسته و مساله شق 

گری، تقدیر زمانه ما با عقالنی»دهد. همبسته آن شرح می 1زداییفرایند عقالنی شدن و افسون

 (. Weber, 1946 : 155)« شکل گرفته است "زدایی از جهانافسون"ر از همه، بوسیله خردورزی و باالت

نکته مهم اینکه، این دستگاه روحانی در قالب نهادهای دینی، بویژه در ساختار کلیسا مستقر 

نمایاند و ادعا ای میاالطاعهمراتبی دینی، خود را انجمن عقالنی و الزمشده است. این سازمان سلسله

ساز جهان گر خصلت همگونپذیری دینی که نمایاناش انحصاری است. جماعتکند که مرجعیتمی

پیامبر(  -کشیش و فرقه -مراتبی آن است توسط نهادها و متخصصان آن )کلیسادینی و ساخت سلسله

پذیری اقتدار و اعمال مشروعیت خاص هر کدام سازی و جماعتشود. در خالل این همگوناعمال می

موضوع مورد . ی استنیاعمال قدرت دمطالعه دو شیوه  پیامبر، -تقابل کشیش مطالعهاری است. ج

بحث برای متخصصان مذهبی آن، یا روحانیان انحصار بر روی تولید مشروع سرمایه مذهبی و نهادی 

شان در میدان مذهبی است. در نهاد دین، کلیسا )و متخصصان آن( خود را همچون در کردن سلطه

 در این میان، (.Sausen, Turner, 2011: 114)نمایاند می "کاالهای مقدس"صار دارنده توزیع قانونی انح

 کلیسا است.  بر عهدههماهنگی و تعدیالت، 

ای که وبر به آن اشاره های دوگانهاشاره شد، روند متمایز شدن و شق تریشپطور که همان

 توان دید. وبراش میدر تمامی سطوح دستگاه فکری آن راکند، جایگاه مهمی نزد او دارد و تقریبًا می

 هانآداند نه نادیده گرفتن ها میهای صحیح رفتن به درون این تنششناسی را یافتن راهوظیفه جامعه

وبر در دستیابی به چارچوبی از تکوین  های دوگانه(. این روند متمایز شدن و شق113: 1313)اباذری، 

ابی یکند. در مطالعه و ساختشناسی را بازی میصصان دینی نقش نوعی ابزار روشتاریخی دستگاه متخ

کران در بینیم. روشنفروشنگران را می -کشیش همان نقش و تقابل روشنفکران -نقش و ارتباط پیامبر

د و اساس منافع خوکاهن که در کار تفسیر پیامبر بر -قالب پیامبران و روشنگران در قالب کشیش

ا را به صورت هاند. روشنگران نسبت به روشنفکران تمایل دارند تا ایدهه هستند قابل تطبیقحفظ سلط

 (.1۱1: 133۱ابزاری بنگرند )صدری، 

روشنگر  -کشیش و روشنفکر -های این مطالعه را باید از متن تقابل و ارتباط دو شق پیامبریافته

 اقتدار رسمی»کلیسا است.  بر عهدهتعدیالت، طور که در باال ذکر شد، این هماهنگی و دریافت. همان

های مقدسی را که ها سازمان دهد و ارزشکوشد به دین تودههمواره می« کلیسا»ساالرانه و روحانی

های مذهبی خودانگیخته و ها و صالحیتفضیلت یجابه هاستآنخود مروج انحصاری و رسمی 

 ،روشنگران یژۀکار و(. این نوعی عمل کیشی و آیینی، یکسان در 321: 1331)وبر، « مستقل بنشاند

ها. احمد صدری ن است. یعنی انتقال، ترجمه کردن و ساده کردن مفاهیم و ایدهوروحانی و کشیشان

ران نزد روشنگ« کمربند انتقال» عنوانبهها ه ایدهدر فرایند اشاع آن را "شناسی روشنفکرانجامعه"در 

                                                           
1. Disenchantment. 
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یری گهای تولید شده توسط روشنفکران را برای مصرف عام قالبکند که به طور مداوم ایدهتوصیف می

کنش را در شخصیت و کار  -یژهکار و(. معادل این 1۱1: 133۱سازند )صدری، مجدد کرده و ساده می

 -پیامبر سویکبینیم. پس در ان و... در عرصه هنر معاصر میگردهنرمند، منتقد، گالری -منتقد

دهی و روشنگر که در کار تفسیر، سازمان -هنرمند متعهد قرار دارد، در سوی دیگر کشیش -روشنفکر

نشان داد،  (1)شناسی جدول توان طبق ردهرا می هایژهکار وها و ها است. این جایگاهعادی کردن ایده

 کشیش سازنده -ی پیامبرها هنوز جای مطالعه و تحلیل بیشتر دارد؛ اما دوگانهیگذارهرچند که جای

 الگوی اصلی است.
 

 ، منبع: نگارندگان.ها در دستگاه دینمراتب جایگاهسلسله، (0)جدول

 بخش تیمشروعهایی نهادهای جهان هنر معاصر همچون دستگاه

های هنری در ها و سبکبرای تمامی تکنیکدر جهان هنر امروز، هنر معاصر به مذهبی جایگزین 

کلیسای آن، نهاد موزه است که البته اکنون، مخصوصاً در مراکز  -است. معبد شدهیلتبدسرتاسر جهان 

است. در فهم این  شدههنری مرکز و حاشیه این وظیفه به تمامی به گالری و نظام روحانی آن محول 

ها و گفتمان مسلط و تخصیص مشروعیت در هنر ع ایدهنظام جدید، نقش نهاد به عنوان حامل و واض

های ها و واسطهمعاصر باید مورد مطالعه جدی قرار گیرد. نهاد و قدرت همبسته هم هستند و کارویژه

د کند که قدرت سیاسی بای، بوردیو استدالل می«پاسکالی تأمالت»کنند. در کتاب خود را اختراع می

خود را با مشروعیت بیرونی تصدیق کند. بنابراین قدرت از نهادهای اجتماعی خواستار بازشناخت و 

مشروعیت است. به منظور فراهم کردن بازشناخت مشروع، نهادها باید تصدیق و مشروعیت را خود 
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بخشی را ه اشاره شد هنر معاصر، این وظیفه مشروعیتطور ک. همان(Bourdieu, 2000: 104)بیاورند 

دهد و چه چیزی انجام می یکارچهبه تمامی به گالری و نظام روحانی آن محول کرده است. اما گالری 

آوریم؟ گالری به مثابه نهاد اصلی هنر در هنر معاصر، به دست نمی راآنجای دیگر  در گوید کهبه ما می

است. این کار را در فضایِ برساخته ( Duncan, 1995: 110)« هنربودگی»تن واجد ظرفیت ارزانی داش

بینیم. ایم که نه هنر بلکه آن فضا را نخست میای رسیدهدهد. و ما اکنون به نقطهخود انجام می

و سختی قوانین یک  شدتبهای در راستای قوانینی اُدوهرتی فضای گالری مدرن را همچون سازه

کن ترین شکل ممماهیت مذهبی ضروری مکعب سفید به قوی»کند. ه توصیف میکلیسای سده میان

 ,O' Doherty)« شودکند، ابراز میشود اعمال میآن بر انسانیت فردی که داخل آن می آنچهاز طریق 

کند. آن ما را اِعمال این ماهیت مذهبی، از طریق زمینه نهادی به کار هنری سرایت می (.10 :1986

ندی بموزه )گالری( چارچوب یلهوسبهاش، هنری متعین است که گرفتار قیدی مضاعف کرده و نتیجه

ای گالری است که بندی اندیشه برآمده از خصیصه زمینهشود. این قدرت مطلق و توان چارچوبمی

هایی را که مانع این حقیقت کند. گالری تمام نشانههمتراز کلیسا و دستگاه حاکم بر آن می راآن 

طرفی آشکار دیوارهای سفید یک بی پس»زند. شود که یک اثر هنری را هنر نشان دهد کنار میمی

« جامدانآن انجام دهد، فرآیندی که به غیاب خود می بر اساسوهم است و هنرمند باید کنش خود را 
(Obrist, 2008: 121 .) 

برای کشف ارتباط بین نسبت هنرمند و الگوهای موفقیت او، باید به عوامل نظام روحانی حاکم 

 -در رأس این دستگاه روحانی قرار دارد، همانند کشیش داریگالرهای هنر معاصر اشاره کنیم. بر گالری

صاحب دستگاه هنر است و هم از طریق عوامل و متخصصانی  داریگالرروحانی اعظم در دستگاه کلیسا. 

پردازد. نظام گالری و گالریکه مخصوص این نظم جدید هستند به اعمال مرجعیت و قدرت آن می

، منتقد، 1های عوامل دیگری نیاز دارد؛ عواملی چون کیوریتوردار برای پیشبرد اهداف خود به کمک

متون برساخته این عوامل. در این میان، نظام کیوریتوری وظیفه  و نظام آکادمی و دستگاه همراه آن،

های عصبی هنر معاصر را آشکار کند. در این وضعیت جدید، هنرمند مجبور است میزانی دارد که پایانه

ها را برای خود کسب کند. این کار شامل خطاب قرار دادن رسانهدرخوری از تصدیق کیوریتوری 

های های تاریخ هنر، متون مجالت تخصصی نقد هنر، کاتالوگشامل کتابها شود. این رسانهمی

شوند. البته که همه اینها به تحریک و اجازه نظام هنر معاصر، موزه و گالری انجام ها و... مینمایشگاه

 شود. می

 نهاد گالری در هنر معاصر ایران

نیز، نهاد گالری دروازه ورود به جهان همانند دیگر نقاط جغرافیاییِ جهان هنر، در هنر امروز ایران 

شمسی با  131۱هنر معاصر و بودن به مثابه هنرمند معاصر است. در هنر معاصر ایران، از نیمه دهه 

                                                           
1. Curator. 
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ها عمری در حدود ده تا پانزده سال دارند. افزایش شویم. بیشتر گالریها مواجه میرشد فزاینده گالری

در ارائه آثار، در افزایش تعداد هنرمندان و بسط هنر  هاآنتر شدن نقش ها و پررنگاهمیت گالری

سزایی داشته است. به این ترتیب، همراه با هنر معاصر جهان، هنر معاصر ایران را نیز معاصر نقش به

مروز، ا توان گفت کهمی باید با دستورالعمل و اندیشه گالری و کلیت نهاد گالری مورد خوانش قرار داد.

دستخوش تغییر شده و از مکانی محض برای نمایش جدا شده و به کانون اصلی یا  هافعالیت گالری

های معرفی و ساخت هنر معاصر تبدیل شده است. در این مسیر اتفاقات جدیدی در حال یکی از کانون

گذارند. نکته جالب توجه اینجاست که در همین چند سال رخ دادن است که بر هنر و هنرمند اثر می

خاصی را دنبال کنند و  یمشخطشد که اغلب سعی دارند منش و  یستأسد زیادی گالری اخیر تعدا

(. 1۱: 1331نگاه بخشان، به نقل از: پیشبه نوعی در جریان هنر معاصر ما تأثیرگذار باشند )زروان روح

دا را پیکنند اما پس از مدتی که هنرمندان مطلوب خود ها در ابتدا با هنرمندان مختلف کار میگالری

، گونهینادهند تا در ادامه، همکاری خود را با هنرمندان ثابت خود ادامه دهند. کردند، ترجیح می

ها با انتخاب آثار و تمایل برای به نمایش دادن شکل خاصی از آثار، در تعیین مسیر و تغییر گالری

 ترین چیزی که اکنونکه مهم اند. این اشارات مقدماتی را کردیم تا بگوییمگرایشات موجود نقش داشته

ها است. اما این تعیین و دهی توسط گالریهنر معاصر با آن مواجه است تعیین مسیر و نوعی خط

برای در این مقاله، شود تا این وضعیت غالب شود؟ دهد؟ چه مسیری طی میدهی چگونه رخ میخط

که توسط گالری هما برگزار « ل نومنتخب نس»ها به کارهای گالری هما و ساالنه پاسخ به این پرسش

پردازیم. الزم به یادآوری است که این مطالعه با کمک متون برساخته خود گالری هما شود میمی

 انجام شده است.

 مورد پژوهش: گالری هما

شود، تقریباً تمام ارکان و مشخصات که به مدیریت گالری هما برگزار می« منتخب نسل نو»ساالنه 

با خود دارد. در اصل، این بخش  آن رامراتب برساخته معاصر، دستگاه روحانی و سلسله نظام جدید هنر

ای مشخص به مثابه نهادی تاثیرگذار در جهان هنر معاصر، از مطالعه ما، یعنی انتخاب و مطالعه گالری

ن یشناسی دتطبیق با جهانی موازی یعنی جهان دینی و تفسیر وبر از این جهان در جامعه بر اساس

راتب مرود. در مطالعه نهاد گالری دو نکته مهم هستند، یکی ساختار کلی گالری و سلسلهپیش می

حاکم بر آن و دیگری وجود متونی که برسازنده و مقوم این ساختار هستند. اینکه چرا این گالری و 

الری ی تطبیق گگردد به همین دو نکته، یکایم برمیاین ساالنه را برای آزمودن نظریه خود برگزیده

هما بر کلیتی همچون نهاد گالری و دوم اهمیت متون برسازنده آن در نشان دادن جایگاه نهاد گالری 

این فعالیت از  یدأیتاش و در جهان هنر معاصر )ایران(، نشان دادن نقش گالری در برساختن مرجعیت

یکی از ادعاهای اصلی این متن در اهمیت متون برآمده از درون نهادهای  یدأیتو البته  هاآنجانب 

 اعمال قدرت جهان هنر در بسط ساختار مورد نظر جهان هنر.
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های خود از جمله انجام این ساالنه، دستگاه روحانی، متخصصان و سلسلهگالری هما در فعالیت

مسان دستگاه کشیشی نظام دینی هستند. دار، همراتب خود را دارد یا ساخته است. گالری و گالری

اش است. دارِ هما، روحانی/ کاهن اعظم است و تثبیت مرجعیت و مشروعیت خواست اصلیاینجا، گالری

در کنار خانم هنگامه معمری، مدیر گالری هما که دبیر منتخب نسل نو است، شیرین پرتوی )گالری 

دار هستند یا وردی و... که یا خود گالریاف )گالری محسن(، احسان الجشیرین(، احسان رسول

کنند. باید اشاره کنیم که گالری هما تا کارگزاری در هنر تجسمی ایران، گالری هما را همراهی می

های ششم تا دوره این ساالنه را برگزار کرده است. در مطالعه حاضر، متن کاتالوگ دوره یازدهامروز 

 اند.نهم استفاده شده

 دستگاه روحانی هنرکسب جایگاه در 

 سلن ورود یبرا سازیینهزم یراستا در یتیفعال مثابهبه را «نو نسل منتخب» ساالنه هما یگالر

 یبرا یفرصت. داندیم رانیا امروز هنر یبصر یدستاوردها یارتقا و هنر عرصه به هنرمندان دیجد

 نآ هدف و ساالنه کار آغاز درباره یگالر ریدب ،یمعمر خانم. اندشده گرفته دهیناد که یجوان هنرمندان

 هنر یترکتاز عرصه همچنان ران،یا هنر که شد متولد ییروزها در نو نسل منتخب: دیگویم نیچن

 با آنکه جز نبود یاچاره ،آمدیم چشم به بیآس کی شکل به نو یهانسل حضور خالء و بود مدرن

 یهنرها مدرن یهاانیجر ینیبازب. ردیگ قرار جوان هنرمندان اریاخت در یبرابر فرصت ییتکثرگرا

 بلندمدت برنامه در هما یگالر. »هستند ما عمده اهداف از ظهور نو یاستعدادها یمعرف و رانیا یتجسم

 تا است دواریام و کرده شنهادیپ یامنطقه فرا و یامنطقه عرصه به را جوان هنرمندان از ینسل خود

 «بخشد ارتقا مقدورات حد در را یمرزدرون یبصر یدستاوردها انداز،چشم یندر ا

(www.homaartgallery.com.)  را  یژهکاروالزم است یادآوری شود که در این مسیر، گالری هما دو

برای خود تعیین کرده است: هدف اول در مقام گالری، معرفی و بسط هنر/ هنرمندان جوانی که 

. در این گالری است معرفی استعدادهای نوظهور از اهداف عمدههای معاصر بودن با خود دارند. نشانه

ی هنری را دنبال و هاها و گالریها، بنیادخود، همکاری با موزه مدتیانمراستا گالری هما در برنامه 

تولد منتخب نسل نو به ضرورت. »کندرا پیگیری می نافرازش هنر جو به قول خودشان از این منظر،

گردد... امید که نسل نو به وظایف هایی در امکان معرفی و کشف استعدادهای جوان در نقاشی باز می

« در هنر معاصرست وفادار بماند های نوسازی در جهت ظهور چهرهاصلی خود که همانا بستر و زمینه

شود: این رخداد به دنبال نتیجه نیست، غایتش (. در جایی دیگر گفته می133۵)کاتالوگ دوره نهم، 

ساز اعتماد هایی که تا امروز زمینهبیند؛ کوششتر و کشف نوبرانه در هنر میرا در همیاری با نسل جوان

ها سندی است بر این کنندگان در این سالد کمی شرکتهای نو به این ساالنه بوده و حداقل رشنسل

تعیین حدود معاصر بودن و لوازم ورود به این  هاآن(. هدف دیگر 1332مدعا )کاتالوگ دوره هفتم، 

ساز بسیاری از جوانان منتخب نسل نو، با استانداردهای خوب و تأثیر بسیار برگزار و انگیزه»نظام است. 

http://www.homaartgallery.com/
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ساز و نویدبخش انواع تواند جریانبود... این همنشینی در صورت مداومت، مینقاش معاصر ایرانی شده 

احسان رسول ،های مشترک خصوصی در هنر تجسمی شود )به نقل از: شیرین پرتویدیگری از فعالیت

های هنر ایران به آفرینان این سالاز میان نقش»(. برای این منظور 133۱)کاتالوگ دوره ششم، « اف(

اند؛ در نهایت وع شد که بیش از دیگران به مسأله معاصریت به عنوان اصل بنیادین نگریستهافرادی رج

سه نفر برای انتخاب و داوری این دوره برگزیده شدند... به دلیل نقش بارز در روند دگردیسی هنر 

تین (. در اینجا نخس133۵)کاتالوگ دوره نهم، « شناسیممدرن به آنچه امروز هنر معاصر ایران می

 کند.دهی بروز میهای تعیین مسیر و خطنشانه

های گالری هما، ادعای مطالعه حاضر این است که کار گالری هما و دیگر فعالیتبرخالف گفته

هنر معاصر است. به باور  -هایی از این دست، جزئی از کنش و اهداف دستگاه روحانی نظام هنر مسلط

ت مدرنیسم و نیاز به کسب مشروعیبزرگتر، یعنی بسط ایده پستای ما این عمل را باید جزئی از پروژه

روحانیان این جهان )بنا به واژگان وبری( فرض کرد. برای اثبات این ادعا به خود ساالنه  -نزد کشیشان

ها را تر اشاره شد، این کارویژهطور که پیشکنیم. همانورزی آن رجوع میو کنش« منتخب نسل نو»

ر گالری، دوساالنه و اهداف آن و متن برآمده از تعریف و تفسیرهای عوامل تعیین توان در ساختامی

های گالری گذاریشامل داوران و اعضای هیئت انتخاب آثار مشاهده کرد. گرچه هدف هاآنشده توسط 

باشد، اما از دید ما هما و ساالنه فی نفسه امری درست در مسیر کمک به سامان هنر معاصر ایران می

توان جدا از رفتار دستگاه مسلط بر هنر اکنون ایران یا بنا به واژگان ماکس ن نقش و وظیفه را نمیای

 داریهای همراه آن در راستای نگاه غالب گالریوبر، دستگاه روحانی دین، دانست. این نقش و کنش

گالری کسب  های تهران به عنوان جزئی از جریان بزرگتر جهانی است. خواست اصلیو نهاد گالری

مرجعیت خود است. هدف ما از  یدتائو « هنر معاصر»مشروعیت برای هنرمندان جهت ورود به حلقه 

های خود است، بر تصورات و سوژه کنش برمطالعه آن، خوانش تأثیر جهان هنر همچون یک نظام 

 . هاآنهای ایده

خواهد بفهمد ابزار جهان دین میشناسی دین و استفاده از واژگان و وبر در جامعهاشاره شد که 

های سلوک انسانی در جامعه ها و دیگر جنبهای میان تصورات دینی با پذیرش تکلیفکه چه رابطه

که  گفت گونهیناتوان کند. پس میوجود دارد. ایده دینی مسلط، رفتارِ مسلطِ اکنونِ خود را ایجاد می

کند. اینجا ارتباطات و مند، منتقد( را ایجاد میهنری مسلط، رفتار اکنونِ سوژه )هنر -ایده فکری

هستند و ما نیازمند واکاوی این ارتباطات و الگوها  هاآنالگوهایی غالب شده، متخصصان ابزار اِعمال 

 هانآهای دینی به عالیق کسانی که هستیم. برای شناخت این ارتباطات و الگوها، اتصال باورها و کنش

ضروری است. این افراد، همان متخصصان هستند که  (Swartz, 1996: 74) کنندرا تولید و اجرا می

 مراتبی دارند.خود سلسله

مراتب و دستگاه دین، به نقش نیروهای گیری و تأثیر این سلسلهوبر در خوانش چگونگی شکل

 و تهای سلوک انسانی در جامعه اشاره دارد. این تصورای میان تصورات دینی و جنبهمذهبی و رابطه
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توان دید که نظام دینی و ارکان آن، یعنی کلیسا و دهد. میسلوک را دستگاه روحانی دین شکل می

مراتبی آن دارد. ها و نهادهای جهان هنر و ساخت سلسلهدستگاه روحانی آن قرابت بسیاری به سازمان

، معادل دیر، کلیسا، فرقه است و در جهان هنر، موزه، گالری، آکادمی، 1در جهان دین این دستگاه

نقدنامه و...، یعنی سازندگان متن این نقش را بر عهده دارند. در مطالعه ما گالری هما و منتخب نسل 

 . هستندنو معادل این دستگاه و نظام روحانی حاکم بر آن 

 تفسیر متن: ساخت متن توسط کارگزاران گالری

طور که اشاره شد، برای شناخت این ارتباطات و الگوها باید به دستگاه برسازنده این ارتباطات همان

های خود را از طریق دستگاه روحانیت و متون دینی و الگوها یعنی کلیسا رجوع کرد. کلیسا ایده

بوطه را باید متون دینی مر»کند. بدین منظور و مرجعیت خود را تثبیت می دادهبسط  هاآن ،ساخته

به مثابه متونی که آشکارا حاصل عملکرد دستگاه روحانی هستند با دقت مخصوصی بررسی نمود، زیرا 

نمود که به هیچ مقام روحانی از طریق ارشاد معنوی، انضباط کلیسایی، و موعظه، نفوذی را اعمال می

وبر (. Weber, 2005: 102)( 111: 1331)وبر، « گنجدهای )عصر( جدید نمیوجه در مخیله ما انسان

کند و آن ایجاد انضباط است و البته اعمال نفوذ از طریق این انضباط. می یدتأکاینجا نکته مهمی را 

ارد یابد. وقتی وانضباط و رفتار متعین از طریق متون دینی، در کلیسا و توسط عامالن آن بسط می

دار دستگاه روحانی آن، شامل گالریشویم معادل کلیسا همان نهاد گالری است و جهان هنر می

شوند. استیتمنت، کاتالوگ هنرمند می و منتقد، کیوریتور، ، یعنی)همچون روحانی اعظم( و کارگزاران او

 ایژهیکار وچنین « منتخب نسل نو»های و نقدنامه معادل متون دینی است. در مطالعه حاضر، کاتالوگ

 است. گرفتهشکل هاآناساس های این بخش برکنند و تحلیلرا ایفا می

کند. ای را در قامت نوعی امکان برای هنرمند معاصر ترسیم مینفوذ گالری هما، انضباط نهادی

منتخب نسل نو، امکانی است ساالنه برای رصد آنچه در تهران آن سال رخ داده است و در نهایت »

اشاره  هاآنای که وبر به رات دینی(. تصو133۱)کاتالوگ دوره ششم، « ترسیم دورنمایی برای سال بعد

ها و تعریف و اهدافی است که توسط گالری و دبیر ساالنه منتخب نسل نو ارائه شدهدارد، همین ایده

دهی و تعریف برد، با الگوی نقد، خطکند و پیش میآغاز می گونهینااش را ها و اهدافاند. منتخب ایده

دهی و تعیین حدود نیست، بلکه بر تنوع و تکثر که کارش خط حدود و مفاهیم. گالری هما ادعا دارد

گونی ژانری خود، دورنمایی تنوع منتخب با گونه»تکیه دارد، به فکر تثبیت نگرش خاصی نیست: 

دهد... اگر ماند. منتخب خط نمیکند، هنرمند محدود به مضامین و ریخت نمیخواهانه را دنبال می

باید به پای تکثرخواهی و عدم تقنین در  آن رارود نگرش مدونی نمی منتخب نسل نو به دنبال تثبیت

گوید دنبال (. اما برخالف آنچه که گالری می1332)کاتالوگ دوره هفتم، « نگاه به این ساالنه گذاشت

سعی شده تا  هاسالطی این »داند: دهی نیست، و سیالیت و تکثر را دلیل سالمت کار خود میخط

                                                           
1. Apparatus. 
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و تنوع رویکردها را از طریق عدم همسانی نگاه در انتخاب و داوری ایجاد نماییم.  هاتغییر گفتمان

همین سیالیت و تکثرگرایی است که تا امروز ضمانتی بر استقالل و سالمت این ساالنه نقاشی بوده 

 توان نشانی از تعیین مسیر مشخص دانست.(. اما همین ادعا را می1333)کاتالوگ دوره هشتم، « است

های خود را منتقل می، نخست، در لوای این وجه نقادانه و ادعای تکثر، ایده«تخب نسل نومن»

شود که گالری، سلیقه خود و داور را مهم میگوید، پس معلوم میکند. وقتی از نوع انتخاب داوری می

از توانایی  صراحتبهکند. نکته مهم دیگر اینکه آن را اعمال می هاآنداند و در لوای گفتمان تکثرگرا 

عموماً چالش هر دوره بر این اصل »گوید، از تشخیص سره از ناسره. تشخیص غایت فرهنگی سخن می

استوار است که بتواند فاصله مشخصی میان خواست و پسندهای گذرا و سطحی پدید آورد و غایت 

خود را « خب نسل نومنت»(. به این ترتیب، 133۱)کاتالوگ دوره ششم، « فرهنگی هنر را حفظ کند

تواند تفاوت ورای تفاوت یا دهند که میبه منزله مکانی برای هنر یا به منزله کل نظام هنر نشان می»

، سعی گونهینا(. و 11: 1331)گرویس، « تفاوت اثر هنری و چیز محض را بوجود آورد و نمایش داد

: 1331فر، )شایگان« ... تحمیل کندهای برآمدنش بر ذائقه هنریخود را بدون توجه به زمینه»دارد 

دهد (. این کار را از طریق ابزارهایی که دستگاه روحانی هنر در اختیارش قرار داده است انجام می1۱۵

پردازد. پس گذارانه خود و البته تثبیت مرجعیت خود میو در نتیجه به تعریف کارویژه و جایگاه قانون

ی خاص، در فکر ترسیم راه، تعریف و حتی تفسیر سلیقه برخالف ادعای عدم تعیین نگرش« منتخب»

دهد، ابزارهایی که ارایه می -های در لفافه و پیشنهادو دیدگاه نسل هست. استانداردها و ایده

پذیری، بازگوکننده و بازتولید نظم و قواعد نظام هنر معاصر است. استاندارد و حدودی چون تکثر، تأویل

اش هم متخصصان -دارد و داوران یدتأکبه آن « منتخب»هستند که  و مفهوم معاصریت، مفاهیمی

دهد و هم برای این کار، مسئولیت کنند. منتخب هم خود این کار را انجام میمی یدتائرا تکرار و  هاآن

با توجه به تحول رویکردها »کند. ها تنفیذ میرا به داوران و هیئت انتخاب آثار به منظور بسط این ایده

های متأخر و تغییر نگرش به نقاشی نیاز مبرم به داوری، گزینش و تحلیل اسبات هنری در نسلو من

تابد و از جانبی دیگر های مألوف گذشته را برنمیشود، نقاشی امروز چارچوبمعاصر احساس می

براین بناهای وسیع به آثار امروزین، نگاه به هنر را بیش از هر زمان دیگری متکثر کرده است، دسترسی

های هنر ایران به افرادی رجوع شد )سمیرا علیخانزاده، احمد مرشدلو، آفرینان این سالاز میان نقش

)کاتالوگ « اندعلی بختیاری( که بیش از دیگران به مسئله معاصریت به عنوان اصل بنیادین نگریسته

 (. 133۵دوره نهم، 

پایه وبری و کارگزاران گالری، در ضمن بیان البته که هیئت داوران منتخب در مقام روحانیان دون

استانداردهای ذهنی خود و استقالل رأی، مفاهیم مورد نظر منتخب )تکثر، رویکرد نقاشانه، تشویق 

هیئت انتخاب )امیر حسین بیانی، »کنند. قرار داده و بازتولید می یدتأکهنرمندان جوان و...( را مورد 

های موجود در ، امیر فرهاد، سمیرا علیخانزاده( با مقایسه ظرفیتزاده، بهرنگ صمدزادگانژینوس تقی

های تکنیکی ها، تنوع حساسیتو با در نظر گرفتن اصول و معیارهایی چون تنوع گرایش شده ارائهآثار 
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بر گسترش رویکردهای نقاشانه به ارزیابی و انتخاب آثار پرداخت. این هیئت با در نظر گرفتن  یدتأکو 

گاه مبنی بر کشف و تشویق هنرمندان کنندگان و هدف اصلی نمایشو تجربی شرکت محدوده سنی

)کاتالوگ دوره هفتم، « جوان و مستعد و ایجاد امکان معرفی و نمایش آثار ایشان عمل کرده است

کنند، به مثابه کشیشیانی که خود واسطه و زیردست گالری هما عمل می هاآن(. اینجا 1332

است. مفهومی به اسم هنر  -گالری هما و مدیران آن -ای دستور و ایده کاهن اعظماشان اجرکارویژه

سازی، تا هنرمند معاصر بتواند معاصر باید بسط یابد چه در قالب اثر هنری، چه نقد، نظریه و جریان

ین انگار حاضر شود و به این ترتیب از خالل تاریخ -پردازنظریه -در آن کار کند و هستی یابد و منتقد

مدرنیسم خلق شود. کارویژه مهم گالری هما و منتخب نسل نو در پست -فرآیند پروژه هنر معاصر

دهد. البته که مسئله هنرمند معاصر اینجا خود را نشان می و و خلق هنر« هنر معاصر ایران»بسط ایده 

ساخته خود اینجا بر سر مرجعیت و کسب مشروعیت است و گالری هما در این راه از ابزارهای بر

 کند.استفاده می

 انحصار مشروعیت ینهاد گالری همسان دستگاه روحانی دین: مسأله

 ی کسب وترین مسائل، مسألهدر ساختار نظام دین و دستگاه روحانی حاکم بر آن، یکی از مهم

انحصار مشروعیت است. کسب این امر و البته مرجعیت در پی آن، کاری است که در متن جهان دین 

جا کوشیده است ساالری آن در همهمراتب و روحانیشود. دستگاه روحانی دین و نظام سلسلهانجام می

که صرفاً از طریق مراسم « مقدس»مذهب را در انحصار خود درآورده و نیز آمرزش مذهبی را امری 

ذهب و آمرزش (. انحصار م32۱: 1331شود جلوه دهد )وبر، دینی و با واسطه روحانیت به فرد ِاعطا می

مراتب در قالب نهادهای دینی دینی، انحصار مشروعیت آن است، که در دستگاه روحانی و نظم سلسله

مدرن(، این پست -هنر امروز )معاصر یژهوبهو در ساختار کلیسای آن مستقر است. در جهان هنر 

سان نظام حفظ و توان مشاهده کرد. نهاد کلیسا نقشی همساختارِ همسان با دستگاه دینی را می

مند دکترین جدیدی را طبق نظر وبر، باید به طور نظام»تخصیص فرهنگی ]نهاد هنر[ دارد که 

 :Bourdieu, 1993)« را جزئی از ایمان مردم عادی سازدرا مشخص کند و آنریخته، حدود آنپی

 -های دینی، همان )کاهنواسطهها هستند، و (. دستگاه دین )کلیسا( همان نهادها، بنیادها، گالری122

گردان. گالری این تعریف و تعیین حدود و کشیش( روحانی جهان هنر یعنی هنرمند، منتقد، گالری

 روحانیان -استاندارسازی را که برآمده از نیازهای دستگاه هنر معاصر جهانی است توسط متخصصان

دارند، همان روشنگران وبری که به  تفسیرگر را و دهد. از طریق کسانی که نقش منتقدخود بسط می

پردازند و در مقابل روشنفکران قرار دارند. در باال اشاره شد که منتخب های پیامبرانه میکار تفسیر ایده

 -و در راستای اهداف خود دقتبهداوران خود را و  نسل نو )گالری هما( برای این هدف، متخصصان

با توجه به تحول رویکردها و مناسبات هنری در »ست: انتخاب و دستچین کرده ا -مسئله معاصریت

های متأخر و حتی تغییر نگرش به نقاشی نیاز مبرم به داوری، گزینش و تحلیل معاصر احساس نسل
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های وسیع تابد و از جانبی دیگر دسترسیهای مألوف گذشته را برنمیشود، نقاشی امروز چارچوبمی

آفرینان یش از هر زمان دیگری متکثر کرده است، بنابراین از میان نقشبه آثار امروزین، نگاه به هنر را ب

اصل  عنوانبههای هنر ایران به افرادی رجوع شد که بیش از دیگران به مسئله معاصریت این سال

)کاتالوگ دوره « اند؛ در نهایت سه نفر برای انتخاب و داوری این دوره برگزیده شدندبنیادین نگریسته

در روند دگردیسی هنر مدرن به آنچه امروز  هاآن. انتخاب این سه تن به دلیل نقش بارز (133۵نهم، 

بینیم که منتخب نسل نو، کارگزاران خود را به درستی شناسیم بوده است. میهنر معاصر ایران می

 گذارد، مطمئن است. می هاآنای که بر عهده انتخاب کرده و البته که نسبت به انجام کارویژه

های گذار نهاد باالتر از خود و تفسیرگر ایدهاین متخصصان، نه واضع قاعده و قانون خود که قانون

گذار که در واقع اجرا کننده قانون مسلط و تفسیرگر نظم نه قانون هاآنآن هستند؛ یعنی نهاد مرجع. 

 «گذارقانون»استعاره  جدید هنر هستند. به باور زیگموند باومن این مسأله ناشی از این است که امروز

، شودیاستفاده م یگردیآن از استعاره  یاز روشنفکران باشد و به جا یمناسب فیتوص تواندینم گردی

ر تفسیرگ -(. و این برساختن جهان سراسر تفسیر و منتقد11: 1311)باومن، « رگرتفسی»استعاره یعنی 

ای سازی ایده، کارویژهگیری و ساده(. این قالب212: 1313مدرن است )اسمارت، مشخصه جهان پست

فهم کردن مهم در دستگاه روحانی دین و به تبعِ آن در جهان هنر است. هدف ابتدایی این کار همه

همانی ابژه است، ساده کردن آن، و هدف دیگر و اصلی ایجاد یکنواختی و همسانی، یا به نوعی این

د که خواسته نهاد قدرت )اینجا گالری هما( است، و طوری فکر و تولید کننآدورنویی تا اوالً همه آن

دوماً به این ترتیب، اِعمال اختیار برای ساختار قدرت و روحانی اعظم در جهان دین و البته جهان هنر 

سازی را با توجه به ذهنیت بنیادی داوران ساالنه این وظیفه تفسیر و ساده -شود. متخصصانتر ساده

دهند، هرچند تحت عنوان استانداردهای از پیش موجود ذهنی خود داور. گالری و منتخب انجام می

هیئت داوری )مژگان انجوی، هومن مرتضوی، حمید سوری( قضاوت خود را بر مفهوم ژانر متمرکز »

به عنوان مفهومی انضمامی برای اثر در نظر داشته است در انتخاب برگزیدگان شعار،  آن راکند و نمی

شود نجواهای نقاشانه شوند و به آنچه بها داده میوعات روز فرعیات نقاشی تلقی میپیام مستقیم و موض

« های این گزینش گروهی استشان از دیگر مولفهاکنونی -پذیری آثار بر وضعیت اینجاییاست. تأویل

 (.133۱)کاتالوگ دوره ششم، 

ریختی، هویت و معاصریت انتزاع، تنوع  -رویکرد مفهومی، داشتن روایت فردی، رفتار نقاشانه

قرار  یدتأکهایی هستند که از سوی داوران منتخب نسل نو )برای مثال در دوره نهم( مورد کلیدواژه

هیئت انتخاب و داوری دوره نهم منتخب »مدرنیسم را نیز با خود دارند. های پستگرفته و از قضا نشانه

( با توجه به مختصات نقاشی معاصر و فقدان نسل نو )سمیرا علیخانزاده، احمد مرشدلو، علی بختیاری

نحوه نگرش ما به آثار  داند...های ریختی نقاشی میتمایز سبکی، رویکرد مفهومی را ارجح بر ویژگی

های متعدد موجود در نقاشی شود از میان گرایشگونه بوده است که چگونه میمنتخب این دوره این

امتیاز روایت فردی هستند را از مابقی جدا و در یک مجموعه به هایی که واجد معاصر ایرانی نمونه
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های مهمی از رفتار نقاشانه همچون انتزاع به کل از میان نمایش درآورد. متأسفانه در این بین بخش

انداز کلی منتخب بر ارج اند. با این وجود چشمهای احساساتی عقیم ماندهاند یا در حد واکنشرفته

یختی در یک گستره است. حتی اگر این عرصه صرفاً در حوزه فیگوراتیو قابل عرضه نهادن به تنوع ر

(. با مروری اجمالی بر کارهای منتخبان این دوره، تشابهاتی میان 133۵)کاتالوگ دوره نهم، « باشد

مفهومی، انتزاع، روایت فردی( مینگاه این کارها و رویه کاری داوران )داشتن مشخصات فیگوراتیو، 

هنرمند معاصر است.  و استانداردهایی خاص از سوی هنر یدتائیم. این نمونه کوچکی از التزام و بین

این رعایت استانداردها، همچون داشتن مهارت فنی و نقاشانه، معاصربودگی و پرهیز از کلیشه، همواره 

زیتا شرفر -هیئت داوری )شهره مهران»شود: های مختلف تکرار میاز سوی منتخب و داوران دوره

های تازه پیِش رو اند... افقداشته یدتأکشناس( با رعایت استانداردها به آثاری جمشید حقیقت -جهان

و نگاه موشکافانه و نقاشانه به موضوع نیز توجه شده است... در نهایت هیئت داوری ابراز امیدواری می

« کوینی هنر این نسل داشته باشداش تأثیر سره و روشنی بر روند تکند تا ساالنه پیش رو و نتیجه

 (. یا در دوره هشتم استانداردهای هیئت انتخاب اینگونه بوده است:1332)کاتالوگ دوره هفتم، 
بر مبنای نکاتی عینی مانند پرهیز از کلیشه و تکرار، مهارت فنی و نه  هیئت انتخاب آثار هایانتخاب»

ه )کاتالوگ دور« دریچه دوربین و... بوده است نمایش تکنیکی، استفاده از عکس و نه نگاه کردن از

 (.1331هشتم، 
کنند، در درجه نخست این مفاهیم و تعابیر که همچون ابزار دست منتخب و داوران آن عمل می

تر بازتاب قواعد و در نگاه کالن هاآناستانداردهای مورد تایید داوران و البته خود گالری هستند. اما 

خواست نهادها و عوامل برساخته نظام هنر معاصراند. به قول جیمز الکینز، هدف این واژگان و تعابیر 

ای از روابط نهادی و اگر جهان هنر را همچون شبکه»نظام برای تثبیت خود است.  -کمک به قدرت

ای هیچ معنای بالواسطه« ارزش»یا « کیفیت» روابط قوا تصور کنیم، در این صورت واژگانی همچون

)الکینز، « آیندمی به وجودندارند بلکه برای اهداف گوناگونی مانند قدرت آکادمیک و ارزش بازار، 

گمان هدف اصلی گالری هما، به های آن، بی(. این برآورده کردن خواست قدرت و ارزش3۵: 133۵

 داری در ایران است. معاصر و نظام گالری کارگزاران اصلی هنر -عنوان یکی از واضعان

 داوری به مثابه عملی آیینی: اعطای مشروعیت

برگزاری منتخب نسل نو توسط گالری هما، با همکاری گالری شیرین و حضور متخصصان شناخته 

ستانی ساده تفسیر و تحلیل کرد. هدف چیزی را باید فراتر از یک همشده در عرصه هنر معاصر ایران 

طور که اشاره شد، گتر از معرفی و کمک به نسل جوان و بعضًا مغفول مانده هنرمندان است. همانبزر

قدرت فهمید و واکاوی کرد. دستگاه روحانی دین، هدفی  -توان با مفاهیم وبری مشروعیترا میآن

ن، از طریق های آدارد، این نظام و واسطه هاآنباالتر از ترویج دین و مذهبی کردن مردم و روحانیت 

ازد. سدستگاه و تشکیالت، رژیمی را پرورانده که اطاعت از قوانین دینی را به نوعی رسم و آیین بدل می
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مرجعیت و  اعطایاست.  1مرجعیتو  اشاره شد، هدف باالتر کسب مشروعیت تریشپطور که همان

مشروعیت به روحانی هدف پنهان و البته اصلی است و کار خواندن اوراد و دادن قربانی در پای این 

شود. گالری هما دیر، توسط کاهنان آن )داوران و هیئت انتخاب آثار، حامیان نهادی و مالی( انجام می

نیز اشاره  تریشپه مهمی که دهد. نکتاین کار را با کمک گالری شیرین و چند گالری دیگر انجام می

های شناخته متخصصان مورد اعتماد گالری، حلقه کوچکی است با نام و شد اینکه دایره کارگزاران

در  جایگاه مهمی هاآنباشند، بیشتر ه شده. هرچند شاید ادعای استقالل، تکثر و تفاوت دیدگاه داشت

ند خود هستند که به تثبیت قدرت گالری بر و حلقه امروز هنر معاصر ایران داشته و واجد مرجعیت

زاده، پور، حمید سوری، ژینوس تقیکنند. افرادی چون پوریا آریانهما و منتخب نسل نو کمک می

جهان، و... بهرنگ صمدزادگان، احمد مرشدلو، امیر فرهاد، سمیرا علیخانزاده، شهره مهران، رزیتا شرف

گالری هما( از عوامل خود  -رت )نظام هنر معاصرمراتب، قد. در این دستگاه روحانی و سلسله

اهم فر راآن)متخصصان و هنرمندان(، اعطاء و تصدیق خودآیینی نسبی نهادها )گالری( که مشروعیت 

لی ما -خواهد. در راه کسب این جایگاه، منتخب نسل نو عالوه بر کارگزاران، حامیان نهادیکنند میمی

هنر معاصر،  کار بهگالری شیرین، گالری محسن، چاپ و نشر  ند:قدرتمند دیگری را نیز با خود دار

نامه تندیس، استودیو دبستان، شرکت واس، تهران هفته استودیو کارگاه و کارگاه طراحی گرافیک، دو

 ، بانک سامان، منطقه آزاد ارس، گالری آ. Nescafeآرت، دیزاین ادریس، گروه 

آیینی و در دستگاه هنر در قالب اعمال  -تمام این کارها در دستگاه دینی در قالب مراسم دینی

قالب  در تمنتیاست ه،یمراسم افتتاحچون )مدرنیسم پست -آیینی، جادو، قربانی، افسون معاصریت

وبر، قربانی شود. به قول انجام میو...(  دیآثار، حضور اسات یگذاریجا ،ییورد، نحوه رونما -یدعاخوان

ورزی گالری هما در کردن در پای معبد خدایان شرط پذیرش در این دستگاه روحانی است. کنش

برگزاری منتخب نسل نو، بیانگر این مراسم آیینی و عمل قربانی کردن است. ورود به گالری مانند 

، نیازمند عبور از های گذار در جهان باستانکلیسا، خود عملی آیینی است مانند آیین -ورود به معبد

مراحل سخت و مختلف. در جهان هنر معاصر، هنرمند باید مطابق دیدگاه گالری، و کارگزاران آن عمل 

کند. برای هنرمند معاصر ایران ورود به جمع برگزیدگان منتخب نسل نو، بازنماینده تمامی این مراحل 

د هنرمن»سانی است که تحت نام است. ورود به حلقه برگزیدگان منتخب نسل نو، ورود به دایره ک

 شود. نام برده می هاآناز « معاصر ایران

 گیرینتیجهبحث و 

اش و متون دینی این جهان دین و قدرت برسازنده آن متشکل از دستگاه کشیشی و متخصصان

م شوییابد. وقتی وارد جهان هنر معاصر نیز میجهان است. آن توسط این عوامل بسط و مشروعیت می

. اینجا نیز در کنار این دستگاه هستیمبا این ساختار قدرت و دستگاه روحانی برسازنده آن مواجه 

                                                           
1. Authority. 
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عریف و ت راآناین متخصصان پشتیبان دستگاه قدرت هستند و مشروعیت  یروحانی، متون برساخته

عامالن )گالری و متخصصان آن( نیاز دارد. در واقع  -کنند. جهان هنر معاصر به این حامیانتثبیت می

کاالی »خت اساس آفرینش و بعدتر پایداری و دوام آن هستند. اینجا کاهن اعظم هنر برای سا هاینا

برای حضور و موجودیت در  امروزه ،هنرمندان. برای همین است که هاستآن، نیازمند وجود «هنر

کنند. هدف از مطالعه فعالیت گالری هما و ساالنه منتخب ها همکاری با گالریباید  عرصه هنر معاصر

 و تأثیر یژهکارومراتب، شود و همچنین ساختار، سلسلهنسل نو که در ذیل گالری هما تعریف می

های آن در مورد داوران، هنرمندان، نوع آثار و... فهم تأثیر نهاد برساخته دستگاه قدرت و انتخاب

متخصصان این جهان جدید هنر در بسط و تثبیت جهان مبدأ این دستگاه قدرت و  -دستگاه کشیشی

در ساختن جهان هنر همچنین نقش متن برآمده از دستگاه روحانی جهان هنر )اینجا گالری هما( 

نظم مسلط و روابط  برسازنده. اینکه نهاد گالری همسان دستگاه کلیسا، به مثابه دستگاه است

کند و بر ساخت هنر تأثیر مستقیم دارد. این می کار هنرمرجعیت بین هنرمند و نظام  -مشروعیت

ما و جایگاه گالری ه مسئله گویای نقش و تأثیرگذاری منتخب نسل نو در هنر معاصر ایران و تثبیت

منتخب است. تثبیت مرجعیت گالری و بیان اینکه برای ورود به این نظام جدید هنر و کسب مشروعیت 

شود. در این ساخت انجام داد. البته که این ساختن و تأثیر از طریق متون اِعمال می یارک چهباید 

اهند. همر هاآنجادوگر با  -خانه جدید، البته گالری هما و منتخب نسل نو تنها نیست. انبوهی کاهنبت

 -آنترین عامل در ساخت جهان هنر معاصر و بسط و تثبیت دستگاه روحانی امروز نهاد گالری، مهم

کشیشی در جهان دین است. آن با تعریف وظایف خود در ذیل جهان هنر  -همتراز دستگاه کلیسا

معاصر در پی ساخت جهان هنر معاصر و تثبیت مرجعیت آن است. البته که کسب اختیار و مشروعیت 

مرجعیت اینجا نکته مهمی است. نهاد گالری این  -خود نیز هدف دیگر او است. بستگی مشروعیت

دهد مراتب برساخته ذیل خود و متخصصان دیگر جهان هنر معاصر انجام مییفه را با کمک سلسلهوظ

 -هنرمند محل اِعمال این متن و دستگاه قدرت است. سوژه با قواعد این جهان -و البته که سوژه

 داند.برای خود الزم می راآنشود و رعایت رفتار خاص هماهنگ می ساختار
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Abstract 

Iranian's today art is an art that has been formed in the contexts of contemporary art, and 

its concepts and structures are subject to the requirements of this larger paradigm. This 

new world, like the world of religion, is made up of the apparatuses of power and its agents. 

In our study, religion and art are considered as two identical texts. The main purpose of 

this study is to matching the structure of the religious world and its spiritual system in 

constructing the dominant model of the era with the world of contemporary art. The 

structure of the religious world has a direct impact on the dominant ideas of the time, their 

factors and actions. To this end, the realms of religion and art and their inner spiritual 

system must be revealed as a field of idea circulation, and by expressing the relation of 

each of them with the structure of power, based on the Weber's sociology of religion, try 

to achieved a classification of the institution of art and its agents. 

Our goal is to answer to this question: How does institutional structures of contemporary 

art such as galleries, shape the cultural policies of Iranian contemporary art? In order to 

achieve this goal, the present research has studied the HOMA Gallery as one of the 

influential centers in Iranian art today. Among these, the constructed texts by this gallery 

are the most important tools of our analysis. 
 

Keywords: Contemporary Art, Iranian Contemporary Art, Max Weber's Sociology of 

Religion, Institution of Gallery, HOMA Gallery. 
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