
   
  1392، 2 ةهم، شمارچهارد، سال 54؛ مطالعات ملي ةفصلنام

  
  1هاي هنر در ژئوپوليتيك جهان اسالم تحليل گفتمان

  
E-mail: moridi@art.ac.ir              مريدياضرمحمد  *  
E-mial: taghizadegan@ut.ac.ir              زادگان معصومه تقي **  
E-mail: hadi.abdollahi@gmail.com               عبداللهيهادي ***    

  6/3/1392: پذيرشتاريخ                28/3/1391: تاريخ دريافت
  

  چكيده
 برابـر  در هـا،  فرهنـگ  همـه  انيـ م مشترك ينمادها با يزبان عنوان به هنر، يجهان زبان ةاسطور

 دارنـد،  ديكأت هنر نشيآفر يها تجربه بودن يبوم بر كه ،يهنر يژانرها و ها سبك زيتما كرديرو
 و آبـستره  نـاب،  يهـا  فـرم  ارائـه  بـا  مـدرن  هنـر . است بوده مطرح هنر يها هينظر در ربازيد از

 يـي مركزگرا نقـد  بـا  يجهـان  هنر از طرح نيا اما. كرد هنر يجهان زبان دهيا تحقق يادعا يانتزاع
 در يجهـان  هنـر  تحقـق  يادعـا  گـرِ يد مـوج . گرفـت  قـرار  بحـث  مورد 1960 دهه در آن يياروپا
 يهـا  عرصـه  گـر يد همچون حال نيا با. ديگرد آغاز شدن يجهان عصر يريفراگ با رياخ يها دهه

 وجـه  كـه  نـاب  يهـا  فـرم  و هـا  شـكل  عنـوان  به يجهان هنر ايآ كه دارد وجود دغدغه نيا فرهنگ
 يالگوهـا  غرب، يايدن يهژمون پس در ا ي است يريگ شكل حال در است ها فرهنگ انيم مشترك

 ايـ آ انيـ جر نيـ ا جـه ينت. هستند خود دادن قرار مرجع و كردن يجهان حال در غرب هنر نشيآفر
  بود؟ نخواهد يهنر يها تنوع حذف و يهنر نشيآفر در يشكل هم يسو به حركت

 برابـر  در يبـوم  يهـا  فرهنـگ  مقاومـت  انيـ جر ا يـ  يـي گرا يبوم تز يآنت شدن، يجهان انيجر
 هنـر  ،ييايآسـ  هنـر  ماننـد  يا منطقه يهنرها دوباره طرح. داد شكل خود درون در را اضمحالل

 از آنهـا  كياسـتراتژ  اءيـ اح و ييكوبـا  هنـر  ،يژاپن هنر مانند يمل يهنرها و ييقايآفر هنر ،يعرب
 در شـدن  هـضم  و شدن يجهان برابر در مقاومت يا گونه يا منطقه يها حكومت و ها دولت يسو

 جهان نره چون ينيعناو با رياخ دهه دو در زين ياسالم هنر اءياح و تيتقو. بود ريفراگ يالگوها
 ريرپذيتفـس  انيـ جر نيهمـ  در انـه يخاورم هنـر  و مسلمانان هنر ،ياسالم يكشورها هنر اسالم،
 يهـا  تفـاوت  بـر  اسـالم  ايِ  منطقه هنر مختلف يها گونه به پرداختن ضمن حاضر مقاله در. است

 در يفرهنگـ  مقاومـت  عنـوان  به آنها مشترك وجه حال نيا با شد؛ خواهد ديكأت ها گونه  نيا انيم
 كـرد يرو بـر  ديـ كأت بـا  مقالـه  نيـ ا در. گرفـت  خواهـد  قـرار  ليتحل مورد هنر يساز يجهان برابر
 هنـر  شـناور  يهـا ّ  دال و يمركـز  يهـا ّ  دال ،يبنـد  مفصل به موفه و الكال يگفتمان يشناخت روش
    .شد خواهد ارائه آن يگفتمان يبند صورت و پرداخته، اسالم جهان مدرنِ
 مـدرن  هنـر  اسـالم،  كيدئولوژيـ ا هنـر  اسـالم،  جهـان  هنر ،ياسالم رهن ،يجهان هنر :ها  واژه كليد
  .مسلمان يكشورها

                                                           
حمايـت  است كـه    » ايرانهاي هنر     شناختي گفتمان   تحليل جامعه « اين مقاله مستخرج از طرح پژوهشي با عنوان          .1

 .دانشگاه آزاد اسالمي واحد بندرعباس به انجام رسيده است

 ، نويسنده مسئولتهران هنر دانشگاه ارياستاد ،يشناس جامعهي دكتر *

  تهران دانشگاهي اجتماع ارتباطات علومي دكتري دانشجو **
  شاهد، دانشگاه ارشد پژوهش هنر كارشناسي ***
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  هقدمم
 در هـا،   فرهنـگ  ةهمـ  انيـ م مشترك ينمادها با يزبان عنوان به هنر، يجهان زبان ةاسطور
 هنـر  نشيآفـر  يها تجربه بودن يبوم بر كه ،يهنر يژانرها و ها سبك زيكردتمايرو برابر

 يهـا  فـرم  ارائـه  بـا  مدرن هنر. است بوده مطرح هنر يها هينظر در زربايد از دارد، ديكأت
 بـا  زيـ ن ريـ اخ يهـا  دهه در. كرد مطرح را» هنر يجهان زبان «دهيا يانتزاع و آبستره ناب،
ما اين نگرانـي    ا. است شده مطرح» يجهان هنر «تحقق يادعا شدن يجهان عصر يريفراگ

سـازي خـود باشـد و         ب در پي جهاني   شدن، دنياي غر    نيز وجود دارد كه در پس جهاني      
 ،اسـت  هـا  فرهنگ انيم مشترك وجهكه   هاي ناب،   ها و فرم    عنوان شكل   هنر جهاني نه به   

نتيجـه ايـن    . گيري باشد   شده غرب در حال شكل      جهاني نشيآفر يالگوها عنوان  بلكه به 
 يهـا  تنـوع  حـذف  و يهنر نشيآفر در يشكل هموضعت هژمونيك آيا حركت به سوي       

  بود؟ اهدنخو يهنر
 برابر در يبوم يها فرهنگ مقاومت انيجر اي ييگرا يبوم تز يآنت شدن، يجهان انيجر

 ،ييايآسـ  هنر مانند يا منطقه يهنرها ةدوبار طرح. داد شكل خود درون در را اضمحالل
 كياستراتژ اءياح و ييكوبا هنر ،يژاپن هنر مانند يمل يهنرها و ييقايآفر هنر ،يعرب هنر
 و شـدن  يجهان برابر در مقاومت يا گونه يا منطقه يها حكومت و ها دولت يسو از آنها

 ةدهـ  دو در زيـ ن ياسالم هنر اءياح و تيتقو. است بوده ريفراگ يالگوها در شدن هضم
 و مـسلمانان  مـدرن  هنر ،ياسالم يكشورها هنر اسالم، جهان هنر چون ينيعناو با رياخ
 پرداخته پرسش نيا به حاضر ةمقال در. تاس ريرپذيتفس انيجر نيهم در انهيخاورم هنر

 يسـهم  چـه  ياسالم هنر دارد؟ شدن يجهان از يا تجربه چه ياسالم هنر :كه شد خواهد
ي نقاشـ  هنـر  مختلـف  يهـا  گونـه  پاسـخ،  يجستجو يبرا دارد؟ يجهان هنر ساخت در

  .گرفت خواهد قرار مطالعه مورد شدن يجهان گفتمان در ياسالم يكشورها
  
  يجهان ـ يمبو هنر منازعه

 هنـر  يجستجو در كه بود مدرن يِانتزاع هنر ةسرلوح ةگزار نيا دارد؛ يجهان يزبان هنر
. دانـست  يجهـان  يزبـان  را آن و كـرد  دنبـال  را هنـر  يبـرا ي  انتزاعـ  يزبـان  و فرم ناب،
 بودن يجهان يادعا در را سهم نيشتريب هنر در تيعنوم عنوان با او كتاب و ينسكيكاند
هـاي انتزاعـي و     هنر بيشتر از رهگـذر كمپوزسـيون  به نظر او،  .داشت بنا يها فرم زبان

توانـد بـه معنويـت دسـت يابـد، تـا از طريـق رويكـرد كـامالً                    فرانمودهاي شاعرانه مي  
 بر تأثيرات روانـي     خود،وي در كتاب    . )58: 1382 لينتن،(بازنمودي به جهان قابل رؤيت      
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زم است كه بدين شيوه، ارتباطي را بين        توان و ال   و معتقد بود مي    رنگ خالص تأكيد كرد   
  .)558: 1379 گامبريج،( اذهان آدميان برقرار ساخت

افتن وحـدت در واقعيـت      يـ گرايانه و    ماده جستجو براي بيان انتزاعي از انديشه ضد      
: اغلب عبارت بودند از    د كه يها عرفاني و روحاني گرد      منجر به تصويرسازي   ،غايي عالم 

مثـل  ( تقـارن حـسي      -3 ارتعاش يا نوسـان،      -2سازي كيهان،    ساختن و شبيه    مجسم -1
 ة هندسـ  -5 تقـارن يـا دوئـاليتي،        -4،  )مجسم ساختن رنگ به واسطه شـنيدن موسـيقي        

هاي اواخر قـرن     توان در آثار سمبوليست    اين ويژگي را مي   . )127: 1382كامراني،  (مقدس  
خودآگـاه در آثـار نقاشـان    پـرداختن بـه نا  . نوزده و نقاشان انتزاعي اوايل قرن بيستم ديد  

ثر از هنرهـاي بـدوي آفريقـايي و         أاي و بـدوي كـه متـ        سوررئاليسم و نمادهاي اسطوره   
هاي رمزآميز ذن و ديگر مذاهب شرقي بود، موج ديگري از تـالش نقاشـان بـراي                 آموزه
. جهان را در نيمه قرن بيستم ايجـاد كـرد  ي ها ابي به زبان مشترك ميان همه انسان   ي دست

نر شرق و غرب بخش مهمي از آثار نقاشان ژاپني، آمريكايي، هندي، فرانسوي و تلفيق ه
 ميالدي بود؛ نمونه آن آثـار نقاشـان مكتـب سـقاخانه     1970 و 1960البته ايراني در دهه  

مـوجي از همگرايـي فرهنگـي       . كردند  فعاليت مي  1350 و   1340ايران است كه در دهه      
هـا شـكل گرفـت و        افيـاي سياسـي فرهنـگ     ميان شرق و غرب و فراتر از مرزهاي جغر        

 اعـالم و ادعـاي      1990گيري گفتمان هنر جهاني گرديد كه پس از دهـه            ساز شكل  زمينه
كساني يهاي فراگير موجب  ره و ديگر رسانهااكنون وجود اينترنت، ماهو. موجوديت كرد

ده ي مخاطبان شـ   نسبي در خلق آثار از سوي هنرمندان و يكساني در دريافت آثار از سو             
هاي مشترك زيست در دهكـده جهـاني     جهاني هنر به واسطه تجربهاست؛ در واقع زبان 
  .ود هنر جهاني را ممكن ساخته استشكل گرفته كه وج

و سـمپوزيوم    )1990( هنر ونيـز   رةدر جشنوا » هنر جهاني «المللي درباره    وگوي بين  گفت
المللـي   بـين  يـشگاه  نما 1993اما در سال     . شكل رسمي به خود گرفت     )1991(هنر ژاپن   

كه به تابعيت و تبعيت آمريكا       كره جنوبي به هنر كشور كره و ديگر كشورهاي خاوردور         
هـاي غـرب بـر       سسات و نگارخانه  ؤنيز م  2000پس از سال    . درآمده بودند، محدود شد   

 چـين خواندنـد؛     ة از نقاشان چيني انگشت گذاشتند و آن را هنر جهاني شد           يآثار گروه 
 برخي از نقاشان جوان چين اسـت       جويانه ا بازتاب ذهنيت انتقادآميز و عيب     ه اما اين نقاشي  

هاي سياسي، اجتمـاعي     حلي براي مسايل حاصل از دگرگوني      اند به راه   كه هنوز نتوانسته  
 اند، دست  تنها هنري كه اين نقاشان ارائه داده      . يابند معاصر چين دست  ة  و فرهنگي جامع  

هـاي فرهنـگ عامـه و رو بـه           زدن بـه نـشانه      دامن انداختن ايماژهاي تبليغات رسمي و    
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هـا   زبان تجسمي اين نقاشي   . گرايي تازه انجاميده است    رشدي است كه به نوعي مصرف     
  .)1380 باغي، قره(آرت امريكايي است برگرفته از رئاليسم سوسياليستي چين و پاپ

در هـاي آمريكـا، انگلـستان و ديگـر كـشورهاي غـرب               ها و نگارخانه   عملكرد موزه 
خواندن هنرمنـدان كـشور چـين، كـره و پـس از آن خاورميانـه                 جهاني دانستن يا بومي   

اين پرسش قديمي بار ديگر     . موجب گسترش شك و ترديد نسبت به هنر جهاني گرديد         
ها افتاد كه آيا غرب در حال جهاني كردن هنر خود است يا واقعا هنر جهاني                 بر سر زبان  

رب مشوق شكل خاصي از نقاشي چينـي اسـت كـه            عنوان مثال غ   شكل گرفته است؟ به   
ضديت با تبليغات رسمي و حكومتي چين دارد و اين از سر دلسوزي براي هنر نيـست                 

عنوان مهر تأييدي بر برتـري       بلكه در جهت ارضاي مخاطبان غربي است و در نهايت به          
نقاشان جوان چين هم كه به هـر حـال در محيطـي بـسته و در                 .  است يايدئولوژي غرب 

اند كه آثارشان جهاني  اند، معصومانه در اين گمان افتاده اي خاص رشد كرده انديشهة داير
كه آنچه   هاي بشري دارد و ضد تبليغات ايدئولوژيك چين است؛ حال آن           است و دغدغه  

كنند و غرب خريدار آن است، هنري صددرصد تبليغاتي است، اما اين بـار بـه                 توليد مي 
  .كند را در يك كشور كمونيستي تبليغ مي داري رمايهگرايي س سود غرب كه مصرف

غرب از هنر جهاني، هنري نيست كه       بنابراين مخالفان هنر جهاني معتقدند كه منظور        
هاي گوناگون داشته باشد، از سوي هنرها و هنرمندان كشورهاي جهان            ريشه در فرهنگ  

بلكه هنر . بربگيرد ان درطور يكس شكل بگيرد و با ديد و دركي فراگير، تمامي جهان را به          
هـا و    هـاي ديگـر و تحـول سـبك         جويي غرب از مواهب فرهنـگ      جهاني به مفهوم بهره   

در واقـع هنـر جهـاني، در        . هاي غربي و تحميل آن بـه كـشورهاي ديگـر اسـت             مشرب
  .)1380باغي،  قره(دونالديزه كردن جهان است  راستاي همان فرهنگ كوكاكوال و مك

 آنچـه  ايـ آ ست؟يـ چ شدن يجهان عصر در ياسالم هنر تيوقعم كه ديپرس ديبا اكنون
 شـكل  يجهـان  هنـر  گفتمـان  در واقعـا  شود، يم شناخته اسالم ةشد يجهان هنر عنوان به

ـ  در رو نيـ ا از اسـت؟  غـرب  يسـاز  يجهـان  برنامه از يبخش ا ي گرفته  بـه  حاضـر  ةمقال
  .شود يم پرداخته ياسالم هنر در شدن يجهان مختلف يها تجربه
  
  يشناخت روش و ينظر دكريرو

 زمان و فضا كه به واسطه آن، مردم    ةگي فزايند  شدن عبارت است از فرآيند فشرده      جهاني
شـوند    جهـاني واحـد ادغـام مـي        ةدنيا كم و بيش و به صورتي نسبتاً آگاهانـه در جامعـ            

 المللـي،   شدن است؛ رشد مبادالت بينيالملل شدن به معناي بين  جهاني. )1386 ،يمحمد گل(
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ن مـرز بعـد از فروپاشـي        وداري بـد   هاي چند مليتي و گسترش سـرمايه       دايش شركت پي
شـدن   المللي به جاي اقتصاد ملي و جهـاني        جايگزيني اقتصاد بين   شوروي زمينه را براي   

شـدن   شدن به معنـاي همگـاني شـدن و يكـي           از سوي ديگر جهاني   . اقتصاد فراهم كرد  
تجربيات و همساني مصرف و سـبك        ها، ده كاالها، اي  ةاين تعريف بر فرآيند اشاع     است؛

گسترش اينترنت، ماهواره و وسايل ارتبـاطي فـرا       . كيد دارد أتجهان  زندگي مردم سراسر    
شـدن بـه      جهـاني  ،در مجمـوع  . شدن فرهنگ بوده است    ترين عامل در جهاني    مرزي مهم 

معناي قلمرو زدايي يا ادغام قلمروها در هـم و تبـديل آن بـه قلمـرو واحـد اسـت كـه                       
  .شود ي تجربه مييها و مرزهاي جغرافيا زدن و برداشتن فضاها، محدوده صورت بر هم به

 د؟شـ  نخواهـد  تر كوچك يها فرهنگ اضمحالل و ادغام موجب يريفراگ نيا ايآ اما
طلبـد؛ از    تر را به چالش مـي      هاي كوچك  فرهنگة  موج همگوني فرهنگي در جهان، هم     

 جهان از    فرهنگيِ سازيِ  معطوف به همگون   ةادشدن عبارت است از ار     اين ديدگاه جهاني  
خودآگاهي كشورهاي پيراموني نسبت به فراگيري فرهنگ جهاني آنها را به           . سوي غرب 

 بحران به واكنش يفرهنگ يها ييگرا خاص. وادار كرده است» گرايانه خاص«هاي   واكنش
ـ  تا كه ييها تيهو. است معنا و تيهو  ت،يـ مل چـون  ييهـا  چـارچوب  در نيـ ا از شيپ
 و فرامكـان  بـا  شـدن  يجهان اما. شدند يم فيتعر يمكان و يزمان يها يمرزبند و تيقوم
ـ  را يتيهو منابع نيا بودن، زمان  يهـا  يـي گرا خـاص  نيبنـابرا . اسـت  سـاخته  اعتبـار  يب
 و زيتمـا  بـر  ديـ كأت. داننـد  يمـ  معنا و تيهو بحران ياصل عامل را شدن يجهان ،يفرهنگ
 ةهمـ  در. اسـت  يفرهنگـ  يـي گرا خـاص  گـر يد يژگـ يو مرزهـا  كـردن  شفاف و تفاوت
 مرزهـا  يبازسـاز  و نيسرزم بر مختلف صور به و شيب و كم يفرهنگ يها ييگرا خاص

 انـه يگرا خاص يها جنبش كار دستور در يرخوديغ ـ يخود فيبازتعر و شود يم ديكأت
 هرگونـه  ينف يفرهنگ ييگرا خاص گريد يژگيو. )257 :1386 ،يمحمد گل( رديگ يم قرار
 ها فرهنگ تنها نه مرزها يفروپاش. است ناب امر و خلوص بر ديكأت و اختالط و زشيآم
 يآگاه. سازد يم رممكنيغ را ناب و خالص فرهنگ وجود بلكه كند يم ينسب را ها تيهو و
 يجـستجو  به نيبنابرا است، ترسناك و آور اضطراب ها انسان از يبرخ يبرا تيواقع نيا از

 يهـا  يـي گرا خـاص مودها و مصاديق گوناگوني     ن. زنديخ يبرم كپا و ناب ثابت، فرهنگ
بنيـادگرايي اسـالمي،     ها و ستيزهاي قومي جديد، پيدايش      توان در خيزش   مي را يفرهنگ
اي ديد كه همه حكايت از  هاي منطقه گيري اتحاديه شكل  جديد وةگرايان هاي ملي جنبش

رزهاي فرهنگـي بـراي حفـظ       كيد بر م  أها و ت   نوعي مقاومت فرهنگي براي حفظ تفاوت     
  .شود اي كه در كشورهاي اسالمي نيز به خوبي ديده مي تجربه. ردادهويت خود 
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 قـدرت  ةرنـد يبرگ در شهيـ هم هـا  تفـاوت  و دارد تفاوت با يناگسستن يونديپ تيهو
 تيـ تقو و حفـظ  آنهـا  توسـط  و سـاخته  نمادها و ها حكومت جوامع، توسط كه هستند

 درباره است، قدرت يدارا كه يكس هر و دارد وجود قدرت باشد، تفاوت جا هر. شوند يم
 شهيـ هم سـازد،  يم را تيهو نيبنابرا و تفاوت كه يقدرت. رديگ يم ميتصم تفاوت يمعنا

-8: 1386 ،يمحمـد  گـل (كند يم حفظ را نيآفر تيهو و زا تفاوت يمرزها رونيب و درون
 كيـ  قالـب  در را يواحـد  ييمعنـا  نظـام  هـا،  نـشانه  دادن قرار ارياخت بادر قدرت .)257

ـ  يمرزها انسجام بر ديكأت با ها گفتمان يعبارت به. سازد يم گفتمان  زيتمـا  و معنـا  يِدرون
 مطالعـه  يبـرا  مناسـب  يلـ يتحل ابزار لذا. كنند يم دفاع ها تيهو از معنا يِرونيب يمرزها
  .است گفتمان ليتحل يِشناخت روش كرديرو شدن، يجهان برابر در يفرهنگ ييگرا خاص
 و يقـرارداد  يونـدها يپ كـردن  آشـكار  بـا  رايز دارد يانتقاد خصلت گفتمان، ليتحل
 واقـع  در. كننـد  يم رسوا را مسلط گفتمان و قدرت يهژمون ها، نشانه و نمادها يمصنوع

 رو نيـ ا ازاسـت،   » شـده  يستيـ ماركس هيـ نظر در يدئولوژيـ ا مفهـوم  نِيگزيجا گفتمان«
 يليتحل ابزار و دارد دارانه هيسرما ضد خصلت نندك يم ديكأت موفه و الكال كه گونه همان
 شـود  يمـ  محـسوب  فرهنگة  عرص در شدن يجهان مسلط گفتمان ليتحل يبرا يكارامد

  .)342: 1388 پوزش، و ييكسرا؛ 2001 الكال و موفه،(
 يليتحل ابزار عنوان به ميمفاه نيانظريه الكال و موفه نظام مفاهيم خاص خود را دارد؛

 و هـا  شباهت ةريزنج استعاره، و اسطوره شناور، دال ،يمركز دال ،يبند لمفص از عبارتند
تـر شـدن بحـث مفـاهيم مهـم نظريـه گفتمـاني الكـال و موفـه را              براي روشن .ها تفاوت

 تيتثب هنوز آنها ةچندگان يمعان كه ييها نشانه: عنصر: كنيم صورت خالصه تعريف مي    به
 قـرار  ارتبـاط  در را مجـزا  يهـا  نـشانه  و عناصـر  كه يعمل هر: يبند مفصل است؛ نشده

 و شـوند  يم يبند مفصل آن اطراف در ها نشانه ريسا كه ييها نشانه: يمركز دال ؛دهد يم
 انـد؛  نـشده  تيـ تثب گفتمان ك ي در هنوز كه ييها نشانه: شناور دال ابند؛ي يم ييمعنا نظام
اي متفـاوت و    ه ها، خصلت  سازي شباهت  برجسته هاي اصلي با   نشانه: ها شباهت رهيزنج

 يسـاز  برجـسته  به ياصل يها نشانه: ها تفاوت رهيزنجدهند؛   معاني رقيب را از دست مي     
  .)36: 2001 الكال و موفه،( پردازند يم بيرق يها گفتمان و ريغ با زيتما و تفاوت

دال . ابـد ي  سـامان مـي    1ها حول يـك دال مركـزي       بندي نشانه  در يك گفتمان، مفصل   
عالوه . كند ها را جذب مي    مركزي گفتمان است كه ساير نشانه      ةتمركزي يا دال برتر، هس    

                                                           
1. nodal point 
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بـه  . كوشند دال خود را برجسته سازند و به آن معنا دهند           هاي مختلف مي   بر اين گفتمان  
هـاى مختلـف     گـروه هاي شناوري دارد كه نيروهاي اجتمـاعي و          عبارتي هر گفتمان دال   

هـر گفتمـان    . كننـد   هم رقابت مـى    سياسى براى انتساب مدلول مورد نظر خود به آن، با         
سازد  برمبناي ساختار نظام معنايي خود، مدلول سازگار با اين نظام معنايي را برجسته مي             

 نيـ ا بـر  عالوه .)97: 1387 روزخوش، و كيتاج(راند   هاي ديگر را به حاشيه مي      و مدلول 
و كننـد  ان هـاي موجـود را پنهـ    اند تـا تفـاوت   براي تداوم هژموني، در تالش    « ها گفتمان

. شـود  ارزي انجـام مـي     اين كار به وسيله يك زنجيره هم      . جامعه را يكدست نشان دهند    
هـاي اصـلي در يـك        بندي، نـشانه   ارزي بدين معنا است كه در فرايند مفصل        زنجيره هم 

شوند و در مقابـل يـك غيـر، كـه بـه نظـر                هاي ديگر تركيب مي    زنجيره معنايي با نشانه   
بدين ترتيب تمايزات ميان عناصر متفـاوت       . گيرند كند قرار مي   يرسد آنها را تهديد م     مي

 آنها در يك نظـام معنـايي كـه گفتمـان ايجـاد              ةشود و هم   به دست فراموشي سپرده مي    
  .)349: 1388 پوزش، و ييكسرا(» شوند كند، حل مي مي

 و يپـرداز  هيـ نظر راه از هـا،  بحـران  بـر  غلبـه  و تيـ واقع يسامانده يگفتمان منظر از
 بـه  هيـ نظر موفـه،  و الكال ريتعب به رو نيا از. رديگ يم صورت تيواقع كيتئور يسازباز
 در جامعـه،  از يآرمان يفضا ك يارائه با كه است كدست ي و متحد سوژه اسطوره يمعنا
 و اسـتعاره  ارائـه  با يساز اسطوره نديفرا. ستين ياثر موجود مشكالت و ها بحران از آن

لذا در مقالـه حاضـر       .)353-354: 1388 پوزش، و ييكسرا( است ممكن يآرمان يها نمونه
شـود و بـه    هاي آثار در هر گفتمان پرداخته مـي  ها و ويژگي   لفهؤتحليل نظريه هنر و م     به

هاي آرمـاني، آثـار برگزيـده        اين نمونه . گردد هاي آرماني و استعاري آنها استناد مي       نمونه
هـا و    المللـي و فـستيوال     هـاي بـين    جيها، حرا  شده در رويدادهاي هنري مانند دوساالنه     

هـاي قـدرت      ميدان ةها به مثاب   ها و جشنواره   در واقع دوساالنه  . هاي هنري است   جشنواره
هاي استعاري و آرمـاني      بخشند و نمونه   ييد خود را مشروعيت مي    أهستند كه هنر مورد ت    

ررسي آثـار هنـري     از اين رو در مقاله حاضر به ب       . دهند كنند و جايزه مي    انتخاب مي  خود را 
  .اند اند و برگزيده شده پردازيم كه در اين رويدادهاي فرهنگي مورد توجه قرار گرفته مي
  
  مسلمان يكشورها دري اسالم هنر: مشترك نهيشيپ

 يمـذهب  يهنـر  عنوان به ياسالم هنر اول: دارد وجود ياسالم هنر فيتعر در كرديرو دو
 هنـر  دوم. شـود  يمـ  وارد محـسوسات  يايـ دن به انسان توسط كه ينيد تيمعنو يتجل و

 دوم، كـرد يرو در. اسـت  بوده غالب آنها در اسالم كه ييها نيسرزم هنر عنوان به ياسالم
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» ياسـالم  «اصطالح باشد؛ داشته ارتباط ن اسالم ييآ به فقط كه ستين يهنر ياسالم هنر
 رواج آن در اسالم نييآ كه ييها نيسرزم متنوع و يغن فرهنگ به بلكه ،ه مذهب ب تنها نه

ـ يم عنوان به ياسالم هنر رو نيا از كند؛ يم اشاره زين دارد و داشته  دوران از يفرهنگـ  يراث
 هنـر  از» ييغـا  فيـ تعر «بر يمبتن اول كرديرو. گردد يم يتلق اسالم ريفراگ و شكوهمند

در اين صورت ممكن    . است هنر نيا از» يفاعل فيتعر «بر يمبتن دوم كرديرو و ياسالم
) مـثالً مـسجد   (شـود    اثر هنري كه توسط يك هنرمند غيرمسلمان ساخته مـي         است يك   

چون در راستاي هدفي اسالمي ساخته شده، هنر اسالمي قلمداد شود ولي اثر هنري كـه              
با تمام زواياي فرمي هنرهاي مرسوم اسالمي توسط هنرمندي مسلمان خلق شده، جـزو              

 آقايـا، (اسـالمي سـاخته شـده باشـد      هنرهاي اسالمي قرار نگيرد چرا كه براي هدفي غير        
 و هنـر  نيـ ا يمعنـو  ذات و تيماه دنبال به ياسالم هنر فيتعر در اول كرديرو .)1386
 از يواحـد  نـوع  كه است مسلمانان يفرهنگ و يخيتار يها تجربه دنبال به دوم كرديرو

ــر ــد؛ داده شــكل را هن ــرديرو ان ــ ك ــسف ياول ــت و يفل ــناخت معرف ــرديرو و يش  دوم ك
 مـشترك  گريكـد  ي بـا  دگاهيـ د ك يـ  در دو نيا اما. است شناسانه خيتار و يختشنا جامعه
 در بوركهـارت  تـوس يت .اسـت  هنـر  در اسـالم  مشترك يها جلوه ا ي عناصر آن و هستند
. شـود  منكـر  را ياسالم هنر وحدت تواند ينم كس چيه: سدينو يم ياسالم هنر فيتوص
 چـه . اسـت  يهيبـد  و آشـكار  يبس وحدت نيا وجود رايز مكان؛ در چه و زمان در چه

. كنـد  مـل أت سـمرقند  بزرگ ةمدرس در چه و بپردازد )1( قرطبه مسجد مشاهده به انسان
 ك يـ  فقط و نور ك ي ييگو. نيچ و تركستان در چه و نديبب مغرب در را يعارف مزار چه
  .)65: 1376 بوركهارت،( است يمتجل آثار نيا تمام در نور

 از و مسلمانان مشترك ينيب جهان از يناش سو ك ي از ياسالم هنر در مشترك عناصر
 يسـو  از و يهنـر  يهـا  نشيآفر در اسالم عتيشر ضوابط و قواعد از يناش گريد يسو
 ياسالم يها نيسرزم انيم يفرهنگ تعامالت و مشترك يخيتار يها تجربه از يناش گريد

  .ميكن يم دنبال مشترك يخيتار و ينيد نهيشيپ دو در را مشترك يها نهيزم نيا. است
 و عتيشـر  بر يمبتن يمذهب يهنرها گريد همچون ياسالم هنر :مشترك ينيد نهيشيپ

 منـع  رسل و انبيا كردن تصوير اسالم در مثال عنوان به. است گرفته شكل ينيد يها نييآ
 پرسـتش  مـورد  بت چون آنها تصوير و شمايل كه جهت آن از فقط نه اين و است شده
 انـسان  در آنهـا  تقليدناپـذيري  كـه  اسـت  احترامـي  جهـت  هب بلكه است، گرفته مي قرار
 تقليدناپذيرنـد  رو ايـن  از هـستند  زمين روي بر خداوند جانشين اوليا و انبيا انگيزد؛ برمي

 نيچنـ  هـم . اسـت  يحيمـس  هنـر  و ياسـالم  هنر زيتما وجه نيا ؛)1376: 42 بوركهارت،(
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 هنـر  شـده  موجـب  ،)2(ينيد مختلف اتيروا در زنده موجودات از يرگريتصو تحريم
 در انتزاعـي  صـور  با تزيين هنر رشد به منجر كندكه دنبال را خاصي بياني سبك اسالمي
  .گرديد خوشنويسي و نگارگري كاري، كاشي كاري، منبت

سرمنشاء و خاستگاه هنر اسالم مرتبط با جهان بينـي اسـالم و وحـي اسـت و ژرف                   
» وحـدانيت «شـود     آن محسوب مـي    بيني كه محور و اصل بنيادين      ترين معناي اين جهان   

گونـه   است، وحدانيت است كه موضوع كثرت در وحدت و وحـدت در كثـرت را ايـن           
اين هنر حقايق مثالي را در قالب نظام مادي كه حواس           . زند وسيع در هنر اسالم رقم مي     

كند بنابراين نردباني است براي سفر       انسان بي واسطه قادر به درك آن نيست، آشكار مي         
بنابراين هنر اسـالم در بـسياري از        . ز عرصه جهان ديدني و شنيدني به عالم غيب        روح ا 

  .)34: 1390 تشكري،(نمودهاي خود بيانگر اين اصل وحدانيت است 
گستره تمدن اسالمي فراتر از مرزهاي كشورهايي اسـت كـه            :مشترك يخيتار نهيشيپ

ين تمدن فراگير همچـون     ا. اند عنوان ملت مجزا كرده    در دويست سال گذشته خود را به      
هـا بـا يكـديگر در        ها است كه قرن     فرهنگي مشترك و تاريخ مشترك اين سرزمين       ةپيكر

توان در دوران امويان از يكـديگر جـدا كـرد و             هنر ايران و بغداد را نمي     . اند تعامل بوده 
توان از هنـر عثمـاني مجـزا نمـود و هنـر صـفويان را                 هنر سوريه، عراق و تركيه را نمي      

هـاي تـاريخي مختلـف و در دوران          در دوره . تـوان شـناخت    ثير از هنر هرات نمـي     أت بي
اي از   هـا تجربـه    هاي قـدرت هـر يـك از ايـن سـرزمين            ها و سلسله   زمامداري حكومت 

اي جغرافيايي از هند، چين،  هايي كه گستره سرزمين. اند پيوستگي فرهنگي را تجربه كرده   
شوند و هر يك به تركيبـي        ا و اسپانيا را شامل مي     سمرقند، بخارا، خوارزم تا شمال آفريق     

توان از وجوه فرهنگي مشترك آنها و  لذا مي. اند از فرهنگ خود و دين اسالم دست يافته   
ت أدر نهايت هنر مشترك آنها تحت عنوان هنر اسالمي نام برد كـه تركيبـي از هنـر نـش                   

  .غولي و اروپايي استهاي اسالم با فرهنگ ايراني، عربي، تركي، م گرفته از آموزه
  

  ياسالم يكشورها در مدرن هنر: مشترك تجربه
 يمتعـدد  يفرهنگ و ياجتماع ،ياسيس مسائل مسلمان يكشورها رياخ قرن ك ي طول در
 و نفـت  شيدايـ پ ،ياسـتعمار  ضـد  و طلبانـه  اسـتقالل  يهـا  جنـگ . است كرده تجربه را

 ياديـ ز ياجتمـاع  والتتح كه يانقالب و بخش يآزاد يها نهضت ،ياستثمار يها رقابت
 مسائل و يآزاد ته،يمدرن ت،يهو سم،يوناليناس استقالل، چون يميمفاه و داشت يپ در را

 مـدرن،  و سـنت  مواجهه. داشت همراه به خود با را يا فشرده يفرهنگ تحوالت كه زنان
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 از ثرأمتـ  زيـ ن هنـر . ختيبرانگ استيس و فرهنگ ن،يد حوزه در را يمتعدد يها پرسش
 بـه  تـوان  يمـ  ايـ آ كـه  شـد  مواجـه  پرسش نيا با سال صد نيا ياسيس و يخيتار عيوقا

  افت؟ يدست غرب مدرن هنر و اسالم هنر بيترك در نو يها تجربه
 سـاله  صـد  پرسـش  نيـ ا شـدن،  يجهان عصر در غرب فرهنگ شدن ريفراگ با اكنون

 ارويـ رو غـرب  هنـر  بـا  اسـالم  هنـر  كه ستين بار اول نيا اما. است شده پررنگ دوباره
 و كيـ گوت سـبك  و ياسـالم  هنـر  بيـ ترك ايـ  يروم و ياسالم هنر قيتلف بلكه. شود يم

اين مواجهـه فـراز و فرودهـاي        . )1384 ،يپورآغاس( است ييارويرو نيا محصول باروك
اسـالمي را    شناسـي  زيبـايي  گونه كه تقليد از هنـر اروپـا، نظـام          زيادي داشته است همان   

 هاي تصويري را بـه     پردازي و قالب   ز پرسپكتيو، رنگ  اي ا  هاي تازه  متزلزل كرد اما تجربه   
تـوان   از منظر تحليلي دو ديدگاه را در مواجهه هنر اسالمي و هنر غرب مي             . همراه آورد 

تواند فـرم و    اول، نظر كساني كه معتقدند هنر اسالمي مي    :)1383 مـددپور، ( تشخيص داد 
تـي خـود قـرار دهـد و     زبان بصري هنر غرب را در خدمت محتواي ديني و نظـام معرف            

اي از هنر اسالمي در دوران مدرن را         هاي تازه  هاي تاريخي خود، صورت    همچون تجربه 
زداي  گـرا و افـسون      دنياگرا، كثـرت   ةدوم، نظر كساني كه ماهيت تفكر مدرنيت      . نشان دهد 

هاي هنـري    دانند و تجربه   گراي اسالمي نمي   گرا و وحدت   غربي را سازگار با تفكر تعالي     
در كشورهاي اسالمي را آثاري در وصف تجزيه شدن، فروپاشي و اضـمحالل در              مدرن  

پردازنـد   اين دو ديدگاه به مثابه دو ايدئولوژي به منازعه مي  . دانند مسائل دنياي جديد مي   
بـراي شـناخت ايـن      . كننـد  هاي هنري متعددي را در جهان اسالم هـدايت مـي           و جريان 
  .پردازيم رن در كشورهاي جهان اسالم ميها ابتدا به بررسي ورود هنر مد جريان
 آنهـا  تيـ جمع شتريـ ب كه است ييكشورها ةرنديدربرگ اسالم جهان يكنون يايرافغج

 حـوزه  -1: كـرد  يبند دسته منطقه پنج در توان يم را كشورها نيا ةعمد. هستند مسلمان
 جيخلـ  حوزه -2 عراق، و اردن ن،يفلسط لبنان، هيسور يكشورها شامل يعرب ةانيخاورم
 حوزه -3 عربستان، و من ي ت،يكو ن،يبحر ،يعرب متحده امارات يكشورها شامل فارس
  سـودان،  و سـنگال  مـراكش،  ،يبـ يل تونس، ر،يالجزا مصر، يكشورها شامل قايآفر شمال

 و بـنگالدش  افغانـستان،  پاكستان، ران،يا يكشورها شامل يغرب جنوب يايآس ةحوز -4
 و ازبكـستان  كـستان، يتاج تركمنـستان،  يشورهاكـ  شـامل  انهيم يايآس حوزه -5 ه،يترك
 از يمحـور  بلكـه  ستيـ ن مسلمان يكشورها ةهم شامل يبند دسته نيا البته. زستانيقرق
مصر، عـراق، سـوريه،      يكشورها يها تختيپا )3(.است آنها نيتر تيپرجمع و نيتر مهم
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 را يهنـر  جيهـ م اتيتجرب كه اند بوده ياسالم يكشورها نيتر مهم لبنان، پاكستان و ايران   
  .كردند تجربه مدرن دوران در

 يطـ . گرفـت  قـرار  غرب فرهنگ معرض در كه بود انهيخاورم كشور نينخست مصر
 به مدرسه سيسأت و سيتدر يبرا ييايتاليا و يسيانگل ،يفرانسو يها  معلم نوزدهم، سده
 مدرسـه  سيسـ أت. افـت ي راه مـصر  بـه  يياروپـا  كيـ آكادم هنـر  جـه، ينت در. رفتند قاهره

 را يالديمـ  1908 سال به قاهره در كمال وسف ي  شاهزاده توسط بايز يهنرها يردولتيغ
 نينخـست  از تـن  چنـد  .)19: 2010گنـر، يا( دانـست  مـصر  مـدرن  هنر خيتار آغاز توان يم

 جنـبش  ن،يمحـصل  نيـ ا. رفتنـد  اروپا به ليتحص ادامه يبرا مدرسه نيا النيالتحص فارغ
 وجه توان يم آثارشان بارز يهنر يها يژگيو از. تندانداخ راه به را مصر هنر در يينوگرا

 و مختار محمود چون يسازان مجسمه از ديبا شگامانيپ نيا انيم در. برد نام را ييگرا يمل
 وسـف  ي و اضيـ ف راغـب  د،يسـع  محمود ،يناج محمد چون ينقاشان و ،يجرج بيحب

 كـار  بـه  دنديكوش معاصر يها شيگرا با كهن يها سنت قيتلف ضمن نانيا. برد نام كمال
  .)916: 1381 پاكباز،( دهند يمصر تيخصوص شيخو

 در قـاهره  بـا  كـه  يطـور  بـه  بـود  اعـراب  يهنر مركز گريد ،هيسور تختيپا دمشق
 يجهـان  جنگ از پس دوران يط در. كرد يم رقابت برجسته هنرمندان پرورش خصوص

 هنرمندان نيورترمشه از. كرد يمعرف عرب جهان به را يا برجسته هنرمندان دمشق دوم،
 كيـ تكن قيـ تلف آثـارش  مشخـصه  كـه  يكس. كرد اشاره المدرس فاتح به توان يم يسور
 يسـور  مـشهور  هنرمنـدان  گـر يد از. اسـت  يسور ريتصاو يها يژگيو با يغرب ةنقاشان

 .كرد اشاره اليخ يلوا به توان يم

 1920 سـال  در عـراق  كشور. بود اعراب هنر مراكز گريد از زين عراق تختيپا بغداد
 يامپراتـور  قلمـرو  از يقـسمت  ،يفعل نيسرزم خ،يتار نيا از شيپ تا. شد ليتشك يالديم

 بـه  بـود؛  مرسوم يعثمان ارتش در ينقاش و يطراح ميتعل سنت. آمد يم شمار به يعثمان
 از بودنـد  دهيـ د آمـوزش  اسـتانبول  در كـه  يعثمـان  ارتـش  يِعراقـ  افسران سبب، نيهم

 جـه ينت در. كردند معمول خود كشور در را روغن رنگ ينقاش كه بودند يافراد نينخست
 حكومـت  يفرهنگـ  يهـا  اسـت يس بـا  ينحو به يياروپا هنر با ها يعراق ييآشنا نينخست
 يگروه عراق دولت ،يالديم 1930 دهه در عراق، استقالل از بعد. داشت ارتباط يعثمان

 نيـ ا دوم، يجهـان  نـگ ج آغـاز  از پس. فرستاد اروپا به ليتحص ادامه يبرا را نقاشان از
 بـود،  شـده  سيسأت يالديم 1936 سال كه يا هنركده در و بازگشتند بغداد به هنرآموزان
  .)911: 1381 پاكباز،( شدند هنر ميتعل و آموزش و سيتدر به مشغول
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 بـا  روتيـ ب ةعمـد  يها تفاوت از. است اعراب هنر مركز گريد لبنان تختيپا روتيب
 و لبنـان  تيـ جمع يطـوركل  به. است آن يتيجمع بيترك شده برده نام يها تختيپا ريسا

 روتيـ ب 1960 ةدهـ  تـا . اسـت  داده ليتشك گوناگون مذاهب و انياد را روتيب مشخصا
 از يسيـ انگل و يفرانـسو  مـدارس  و ها دانشگاه آن در كه بود منطقه تختيپا نيتر مجلل

 لبنان علت نيهم هب. اند بوده مشغول يلبنان جوانان تيترب و آموزش به ستميب قرن لياوا
 1960ة  ده در. استبوده   عرب يايدن با غرب جهان يفرهنگ مبادالت در يمهم دروازه

 و بـرال يل هنـر  مركـز  بـه  روتيب ،يالديم 1975 سال در لبنان يداخل جنگ آغاز زمان تا
 تعـداد  نيشتريـ ب روتيـ ب دهـه،  نيـ ا يطـ  در. شد ليتبد عرب جهان روشنفكران تجمع

 از. بـود  داده يجـا  خـود  در انـه يخاورم يشهرها ريسا به نسبت را يهنر يها نگارخانه
 سـال  در كـه  1كيـ  نگارخانـه  به توان يم زمان آن در شهر نيا يها نگارخانه نيمعروفتر

  .)26-25: 2010گنر،يا( كرد اشاره بود، شده سيسأت 1963
 و بنگـال  يهنر مكتب ييدايپ است؛ ياسالم هنر در مهم يكشورها گريد از پاكستان

 دوران اواخـر  در يهنـر  يدادهايرو نيتر مهم ،)1875( الهور در» ويما «هنرستان سيستا
 بـا  هنرمنـدان  ،1947 سـال  در دهنـ  از پاكـستان  اسـتقالل  از پـس . بود سيانگل استعمار

. كردند تحمل را ديجد ملت ك ي تولد رنج شدندو روبرو دشوار و دهنده تكان يتيموقع
 آثـار  شگاهيـ نما ييبرپـا . گرفـت  شـكل  1950 هـه د در پاكستان هنر در يينوگرا جنبش

 و پاكستان جنگ وقوع. بود انينوگرا آثار يمعرف سرآغاز ،)1953( الهور در نيالعابد نيز
 ييگرا واقع يسو به را آنها و كرد جاديا پاكستان هنرمندان نگرش در يتحول ،)1965(هند
 اغلـب  ،ييدانـشجو  و يكـارگر  جنـبش  خـصوص  بـه  ،ياسـ يس يها يريدرگ. داد سوق

. بپردازند معاصر مهم يها موضوع و ياجتماع و يمل مسائل به تا ختيبرانگ را هنرمندان
 بـه  نيالعابـد  نيـ ز چـون  يمهم هنرمندان مهاجرت و) بنگالدش (يشرق پاكستان ييجدا
. كـرد  وارد پاكـستان  معاصر هنر كريپ بر سخت يا ضربه اروپا، به گريد هنرمندان و آنجا
 خـصوص  بـه  ــ  يبصر هنر مختلف يها عرصه ،1980 يها سال ينسب ثبات طيشرا در

 يهـا  انيـ جر بـا  دوره نيـ ا هنرمندان. كرد يا مالحظه قابل رشد ـ يگر سفال و كيگراف
 دوباره نقاشان يبرخ رياخ يها سال در. شدند هماهنگ آرت كانسپچوال و آرت مالينيم
 در زيـ ن گـر يد يعـض ب و انـد  شده جلب يبوم ياندازها چشم و ياجتماع يها موضوع به

  .)901: 1381پاكباز،( اند افته ييفرهنگ تيهو ابراز يبرا يمحمل ياسالم هنر به بازگشت
                                                           
1. One Gallery 
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ة عرصـ  در كـه  بود لبنان از بعد منطقه كشور نيتر فعال 1970 و 1960 دهه در رانيا
 و رانيـ ا اقتـصاد  شـدن  يصـنعت  يها نهيزم به توجه با دوران نيا در. كرد يم تيفعال هنر

. شـد  فـراهم  هنـر  در يگـذار  هيسـرما  يبـرا  يمناسـب  يفضا رانيا در نفت، يالبا درآمد
 منتقدان و هنرمندان حضور ،يهنر متعدد يها جشنواره يبرگزار ها، موزه ها، هتل ساخت

 دوران نيـ ا در. باشـد  داشـته  ياديـ ز يهنـر  تيـ فعال رانيا تا شد باعث ران،يا در يغرب
 نيـ ا نـدگان ينما نيتـر  مهم بود؛ مدرن ندانهنرم ارياخت در رانيا يتجسم يهنرها صحنه

 يساز يبوم يبرا تالش در آنها. شوند يم شناخته سقاخانه مكتب نقاشان عنوان با انيجر
 و يسـنت  يهـا  نقش از استفاده به تازه، يتيهو به يابيدست و يرانيا هنر در تهيمدرن تجربه
 و نينگ ر،يزنج تمبر، ،حيتسب چون يعناصر يحت و خط ،ينييتز يها نگاره مانند انهيعام
 را هنـر  مـدرن  يهـا  فـرم  و زبان انقالب، هنرمندان ياسالم انقالب از بعد .پرداختند مهر
  .گرفتند ارياخت دري زياستعمارست و استكبار رينظ يانقالب يشعارها انيب يبرا
  

  شدن يجهان عرصه در ياسالم هنر يها گفتمان
 بـا  ياديز يها شباهت ر،ياخ دهه دو رد شدن يجهان دهيپد با ياسالم يكشورها مواجهه
 تـه يمدرن برابر در سنت.دارد يياروپا و يغرب تهيمدرن با مواجهه در آنها ساله ستيدو تجربه
 شدن  يجهان از اسطوره سه زين اكنون.ييگرا قيتلف و رش،مقاومتيپذ: داشت كرديرو سه

 بـه  ديـ ام -3 ،يسـاز  يجهـان  توطئه بر غلبه -2 ،يجهان فرهنگ يروزيپ -1: دارد وجود
 درون كـه  اسـت  گفتمان سه دهنده نظم و دهنده شكل م،يپارادا سه نيا )4(.يبودگ يجهان
 حاضـر  مقالـه  در. اند داده شكل شدن يجهان با مواجهه در را ياسالم هنر از تيروا سه خود

 دوساالنه انه،يخاورم هنر يالملل نيب بازار در شده ارائه يها ينقاش آثار در تيروا سه نيا
  .رديگ يم قرار مطالعه مورد ياسالم مقاومت هنر يجهان جشنواره و اسالم جهان نره
  

  انهيخاورم هنر گفتمان
 يم ماه در. است رشد حال در 2006 سال بهار از يپرشتاب روند با انهيخاورم معاصر هنر

 شگاهيـ نما يبرگـزار . داد رخ انـه يخاورم هنـر  يبرا همزمان طور به مهم اتفاق دو ،2006
(Word into art) و )2006 لنـدن،  ايـ تانيبر ةمـوز  ينترنتـ يا گـاه يپا( لنـدن  يايـ تانيبر موزه در 

ـ كر حـراج  ينترنتـ يا گاهيپا( يدب در يستيكر حراج فروش نينخست  دو نيـ ا. )2006 ،يستي
 جامعـه  توجهـات  كـانون  بـه  اعـراب  و رانيـ ا معاصـر  هنـر  كه كردند كمك مهم، اتفاق

 نگارخانه مانند مختلف يها نگارخانه تيفعال و افتتاح نيچن هم. شود بدل هنر يالملل نيب
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 يبرگـزار  ريـ نظ يهنـر  يدادهايرو مجموعه و يدب در 3سوم خط و 2يمجلس ،1سبز هنر
 مـوزه  و هنر يحام يادهايبن و ها سسهؤم سيتاس و يدب آرت شگاهينما و شارجه نالي يب

 زهيجـا  دو ياهـدا  نيچنـ  وهم قطر در ياسالم هنر موزه و يلووردردب شعبه و ميگوگنها
  .است شده انهيخاورم منطقه در هنر ةتوسع و نيتكو باعث ليجم و ابراج مهم
 هنرمنـدان،  انتخاب و آثار انتخاب در ليجم و ابراج مهم زهيجا دو كرديرو به نگاه با

 يدالر ونيـ ليم كيـ  زهيجا. كرد ميترس را انهيخاورم هنر نوع از تيحما خطوط توان يم
 خلـق  و يتجار شرفتيپ نهيزم بر كه يا شهياند و تيذهن يمبنا بر را ثارآ »تاليكاپ ابراج«

 حفـظ  بـه  كه شوند يم انتخاب يآثار تنها و كند يم انتخاب باشد، استوار يمحل يها قهرمان
ـ  زهيجـا . بپردازنـد  آسيا جنوب و آفريقا شمال خاورميانه، يفرهنگ يها ريشه  يالمللـ  نيب

 گرفتـه  الهام ياسالم يها سنت از آن طرح كه است معاصر هنر ژهيو زين ليجم دوساالنه
 هنر و يطراح ،يدست عيصنا ،ياسالم يسنت هنر نيب ارتباط بسط زهيجا نيا هدف. باشد

 هنـر  امـروز  جهـان  در آن نقش و ياسالم هنر گسترده گفتمان از يبخش عنوان به معاصر
 برنـده  صـورت  در و شدهن اجرا هنوز كه شود يم داده يآثار به زهيجا نيا البته. باشد يم

  .ميپرداز يم آثار نيا از يبرخ به ادامه در. رديگ يم تعلق آن به اجرا يبرا زهيجا ده،يا نشد
 كيـ  خيتـار « نـام  بـا  خـود  اثـر  در )2010 زهيجا برنده( يريالجزا هنرمند 4هيعط قادر
ـ  بـا  را )5()اسـت  احتـرام  مـورد  و مقدس يمكان كه (الصخره قبه ،»اسطوره  مهـره  و چيپ

 پخـش  مداربـسته  ينـ يدورب كمـك  بـه  و كرده يبازساز يرنگ يا نقره و ييطال وچكك
. )1 شـماره  ريتـصو ( انـدازد  يم يبزرگ بوم يرو تر بزرگ اريبس يابعاد در را آن ييويديو
 اثـر  اشـاره  .بخشد يمي  متفاوت اريبسيي  معنا سطح كوچك مهره و چيپ به ابعاد، رييتغ نيا
ـ  هـر  كهيي  جا است، معاصر جهان در معنا رييتغ و فيتحر به  دائـم  اطالعـات  ازي  جزئ
 كـه  را يقـ يعم تجربـه  صـدا  و ريتـصو  فيـ ظر بيترك .دهد يم شكل رييتغ و زديگر يم

 5يالقوصـ  هالـه  يبـرا . كند يم القا نندهيب به يخوب به داشته، بنا نيا با مواجهه در هنرمند
 را تيـ اهم يعـال ا حـد  مـدرن  قـاهره  خيتـار  ،)2010 زهيجـا  برنده گريد( يمصر هنرمند
 هنـر  بـه  كه است متر سه در نُه ابعاد به كالژ كي ،»ها افسانه و رياساط اتاق« اثر. داراست

 يهـا  تيـ روا و دهـد،  يمـ  ارجـاع  آن داتيتمه و عناصر و مدرن مصري  غاتيتبلي ِ ادماني
 دادن نـشان  بـا  يالقوص. زنديخ يبرم يبصر يرقابت به هم با آن كنار و گوشه از يمتعدد
 در آنچـه  بـا  متـضاد  يتـ يروا ن،يامـروز  يهـا  اسـطوره  نيـ ا ريپـذ  بيآس و ينسانا چهره
  .است كرده عرضه شود، يم دهيد يشهر يها نگاره واريد و يدرس يها كتاب

                                                           
1. Green Art      3. Third Line    5. Hala Elkoussy 
2. Majlis       4. Kader Attia 
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هزار و يك   «با اثر     افروز عميقي، هنرمند ايراني،    2009 برگزيده جايزه جميل در سال    
سالمي از جمله طراحي فرش، نگارگري      هايي از هنر ا    اثر براساس المان  اين   )6(. بود »صفحه

نمـايش   افروز عميقي از نور و سايه بـراي       . تزئينات معماري شكل گرفته است     ايراني و 
هاي پيچيده با سـطوحي كـه        طراحي پيچيده خود استفاده كرده است و از طريق مجسمه         

 عميقي در پي ايجاد فضايي است كه خشونت و آرامش          .دهد زيبايي و زوال را نشان مي     
. دهـد  اي كه كاوش در تاريخ پرهمهمه ايران را نشان مـي           كنند به گونه   با هم برخورد مي   

 قـرار  توجه مورد» مد  هفته «نام با ،يرانيا هنرمند ،يفيشر يسود از ياثر 2011در سال    
 بـزرگ ي  هـا  اسكن از استفاده باي  تاليجيد كالژ خلق باي  فيشر. )2 شماره ريتصو( گرفت
 كـه  كـرده  جـاد يا راي  اثر كرده، قيتلف را خودشي  عكاس ريتصاو آن رد كهي  رانياي  نگارگر
 و يعموم يفضاها نيب تنش يبررسي  فيشر تاليجيد كالژ .گذاشت 1ماتويماكس را نامش

 بـه  و انـد   نشـسته  گريد يسو در مردان و سو ك ي در زنان» مد  هفته« اثر در. است يخصوص
 ديجد و ميقد يها تيشخص ها، مدل در هم و تماشاگران در هم اما نگرند، يم مدل زنان
 يميقـد  يگورهايف كنار در را خود ديجد يها عكس قتيحق در. اند گرفته قرار هم كنار در
  .است آمده وجود به يديجد ريتصاو ،يختگيآم نيا از و شده گذاشته شينما به اتورينيم

 يها خانه با هبلك ستين شده شناخته آن يهنر دوساالنه و زهيجا با انهيخاورم هنر اما
 حـراج  خانـه . شود يم شناخته مدرن ـ ياسالم هنر فروش و ديخر يالملل نيب بازار و حراج
 و آثار نشيگز اما. دارد برعهده انهيخاورم هنر به ياعتباربخش در را يمهم نقش يستيكر
 انهيخاورم هنر در نيمضام تكرار .است بوده نقد و بحث مورد همواره آنها يگذار متيق

 آثـار  مـضمون  يكل يبند دسته ك ي در. سازد يم ممكن را يمشخص ياستنباط اختارس كشف
 ،ينابرابر مانند مسلمان يكشورها در يتيجنس يها چالش -1: از عبارتند انهيخاورم هنر

 و سميـ اگزوت -3 سم،يـ مدرن و سـنت  انيـ م يتـضادها  -2 ،يستيفمن نيمضام و حجاب
 يكيدئولوژيـ ا يتـضادها  -4 ،)يبـدو  (مدرن از شيپ يسادگ و يشرق يها شهيكل تكرار

 فرهـاد  ماننـد  يرانيا نقاشان آثار در اغلب كه يموضوعات مثال عنوان به. استيس و نيد انيم
 بـا  يباز از عبارتند شود يم دهيد انيريقد يشاد و نشاط نيريش ،يكتابچ افشان ،يريمش
 را يبصر نگفره نيا ياصل ليشما. شناسانه شرق يبصر فرهنگ يها شهيكل و ها ليشما
 ،يشـرق  حكـام  برهنـه،  مـه ين ايـ  حجـاب  در دهيپوشـ  يِشرق لوند و منفعل ز،يرازآم زنان

 .دهنـد  يمـ  ليتـشك  يشرق حمام و سرا حرم دربار، چون ييفضاها در ها برده ان،ييروستا
  .است مدرن و يامروز يزندگ در ينيآ و ينيد يها نشانه بيترك و قيتلف اغلب آثار نيا

                                                           
1. Maxiatures 
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  اسالم جهان هنر گفتمان
 107 نقاش ايرانـي و      56 با شركت    1379المللي جهان اسالم در سال       دوساالنه بين  اولين

نقاش خارجي از كشورهاي آذربايجان، آفريقاي جنـوبي، امـارت متحـده عربـي، اردن،               
بنگالدش، بحرين، پاكستان، تركيه، تونس، تركمنستان، چـين، سـودان، سـوريه، عـراق،              

كيد أت داوران اين دوساالنه آمده است كه ت       أدر بيانيه هي  . دبرگزار ش ... مراكش، مالزي و  
هـا و شـناخت      توجه به آثار انتزاعي و تجريدي بر مبناي برداشت        «آنها براي انتخاب آثار   

گيـرد و شـامل      هنرمندان از بـاور اسـالمي اسـت كـه از حقيقـت نـاب سرچـشمه مـي                  
  .)1379 نه،كاتالوگ دوساال(» ن استهاي معنوي و غيرمحسوس از جها برداشت

بـه جهـت   ) هنرمنـدان بنگالدشـي  (النه از محمد يـونس  اآثار برگزيده در اولين دوس   
اهللا مـسلميان    چنـين اثـري از نـصرت       هم. دستيابي به بياني مجرد و ارايه فضايي پويا بود        

هنرمند ايراني به خاطر به كارگيري تركيب مناسب و تالش در جهت استفاده از عناصـر                
مـسلميان  . )3تـصوير شـماره     (ستيابي به بيان شخصي برگزيـده شـد         تصويري ايراني و د   

ويژگي اثر خود را جستجوي هويت در عرصـه جهـاني و البتـه حـساسيت بـه مـسائل                    
طيف وسيعي از آثار در دوسـاالنه جهـان         . )5: 1382 مسلميان،(داند   اجتماعي پيرامون مي  

 :فـرح اصـولي   (هنر اسـالمي    هاي تاريخي سنت     كيد بر نگاره  أاسالم به نمايش درآمدند؛ ت    
كـورش  (هـاي نـاب و مـدرن         عنوان ميـراث هنـر اسـالمي در فـرم          كيد بر خط به   أ، ت )27

 و  )118 آسين جمعـه بكـوف از كـشور بحـرين،         (كيد بر ايماژهاي بومي     أ، ت )43 :گران شيشه
چنـين   ، هـم  )71:افتخارالـدين احمـد از كـشور بـنگالدش        (هاي اسـالمي     روستايي سرزمين 
با ايـن حـال در همـه    . )137 :عصمت داوستاشي از كشور مصر( اسالمي حجاب و مناسك 

  .هاي معنوي است هاي ناب و انتزاعي و بيان احساسي و دريافت كيد بر فرمأاين آثار ت
ايـن محـور مركـزي در       . ويژگي مشترك آثار ايـن دوسـاالنه اسـت        » گرايي معنويت«

متافيزيـك و   . يـز دنبـال گرديـد     در موزه هنرهاي معاصر تهران ن     » نگاه معنوي «نمايشگاه  
هاي انتزاعـي و     اندازهاي عارفانه در بستر همگرايي سنت تاريخ هنر اسالمي و فرم           چشم

. است» نگاه معنوي «هاي ديگري چون     ناب ايده اصلي دوساالنه جهان اسالم و نمايشگاه       
خي درواقع زبان انتزاعي هنر مدرن فرصتي براي بازسازي ايماژها و نمادهاي هنـر تـاري              

در دومـين دوسـاالنه نيـز آثـار         . اسالم و تلفيق آن با زبان جهاني هنر فراهم كرده اسـت           
كيـد بـر   أ، بـا ت )179 :؛ يـسري الملـوك از كـشور مـصر       19 :محمـد احـصايي   (ـ خط    نقاشي

؛ رائـده عاشـور از      4، تصوير شماره    41: آيدين آغداشلو (ايماژهاي سنت هنر تاريخي اسالم      
چنـين    و هـم )136 :سـمرا البـدراز كـشور كويـت    (دهـاي بـومي   نما  و)190:كشور عربستان 
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؛ وجيهه نحلي از كشور     129: هيلدا هياري از كشور اردن    (هاي انتزاعي با الهامات معنوي       فرم
  .عمده آثار به نمايش درآمده بودند )289 :لبنان

  
  جشنواره جهاني هنر مقاومت

هاي تعامـل    ايجاد زمينه «آن  در فراخوان دومين جشنواره هنر مقاومت هدف از برگزاري          
وگو ميان هنرمندان خالق و فعال در عرصه هنرهـاي تجـسمي معاصـر ايـران و                  و گفت 

چنين محور موضوعات آثار     هم. آمده است » كيد بر كشورهاي اسالمي   أساير كشورها با ت   
جهان اسالم و وحدت اسالمي، جهان اسالم و استكبار ستيزي، جهان اسـالم و احيـاي                «

  .ذكر شده است» جنگ نرم«و » انقالب اسالمي«، »فلسطين«، »ميتمدن اسال
هاي مركزي هويت اسالمي و انقالبي اسـت         موضوعات طرح شده در هنر مقاومت، دال      

ستيزي و مبارزه با اسـتكبار از عمـده شـعارهاي           ظلم. كه در قرن اخير شكل گرفته است      
برخي . اند  آن انقالب كرده   كشورهاي اسالمي است كه استعمار را تجربه كرده و بر عليه          

با طرح مفهـوم    ) هاي متفاوت  البته به شيوه  (كشورهاي اسالمي چون مصر، عراق و ايران        
داري  بر وحدت و همگرايي كشورهاي جهان اسالم در برابر نظام سرمايه          » امت اسالمي «

شـكل دادن   اي در    اما در اين ميان، ايران جايگاه ويژه      . اند كيد كرده أو امپرياليسم فراگير ت   
هنـر انقـالب   ريـشه در  داشته اسـت؛ درواقـع هنرمقاومـت،        ـ انقالبي    به هويت اسالمي  
 گروهـي از هنرمنـدان   1357 انقـالب ايـران در سـال     ازپسچرا كه  ؛اسالمي ايران دارد  

هاي اسالمي، مكتبي را در نقاشـي بنيـاد گذاشـتند كـه امـروزه بـه                  ثر از آموزه  أجوان با ت  
 مـذهبى،  مـسائل  و اخـالق  به توجهدر آثار اين هنرمندان     . تمكتب انقالب معروف اس   

  .داشت تيمحور انقالبى شعارهاى و اجتماعى عدالتى بى و فقر امپرياليسم، با مبارزه
 هنـر . است نو يا دهيپد »يمكتب هنر« است، يخيتار يهنر كه »ياسالم هنر« برخالف

 انيـ م را يروشـن  مـرز  كند يم تالش كه است ياسالم هنر از كيدئولوژيا يتيروا يمكتب
 يژگـ يو يمكتبـ  هنـر  .)107: 1390مريـدي،   ( كند ميترس ياسالم يبايز هنر و زشت هنر
 هنر كتاب در يمحدث جواد دارد، برعهده را ينيد و يمذهب يها دگاهيد انيب يبرا يغيتبل

 در كه ييها ارزش و ميمفاه كه است نيا ما هنر و شعر ات،يادب فهيوظ :سدينو يم يمكتب
 گـر يد يها فرهنگ و ها شهياند در و دارد وجود ما يعيش خصوص به و ياسالم هنگفر
  .)147: 1372 ،يمحدث( كند غيتبل و نييتع مطرح، را ستين

 شـناخته  يباشـناخت يز قواعـد  و يهنـر  يهـا  فـرم  بـا  اغلب كه ياسالم هنر برخالف
 هنـر . شـوند  يمـ  شـناخته  ياسالم اميپ يمحتوا و نيمضام با شتريب يمكتب هنر شوند، يم

 قـرب  «،»يطلبـ  شهادت «،)82 :1378ا،  پيچل كاظم(» ياسالم جهاد «چون يمسائل با يمكتب
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ـ ا(» يابـد  اتيح «و» ثاريا «،»ميتسل «،»حق يرضا «،»خدا به  در )96 :1378،  اسـكندر  رجي
 ،يطلبـ  رفـاه  شـمردن  خـوار  با و رديگ يم قرار معاصر يايدن انهيگرا ماده يها شهياند برابر
  .كند يم ديكأت ياخرو يگرا اصالح شهياند بر حسابگرانه شهياند و ياخواهيدن

 هنـر  با و كند يم دخالت ياسيس مواضع در روشنفكر مثابه به هنرمند مكتب، نيا در
 انيجر نيا هنرمندان از يرجب يمحمدعل. پردازد يم اش ياسيس يها دگاهيد انيب به خود
. اسـت  هنرمنـد  مال شعار دهد؟ شعار بتواند كه است يكس چه هنرمند جز: است معتقد
 حـرفش  دهـد  ينم بروز كند، يم مراقبت خودش از يفكر و ياسيس مباحث در كه يآدم
 معتقـد  زيـ ن يصادق اهللا بيحب. )44: 1378 ،يرجبـ ( ستين هنرمند ديگو ينم صراحت با را

 هنرمنـد  تيمـسئول  ... ها جهالت يتمام برابر در معترض است يهنر ،ياسالم هنر: است
 يجهـان  و ياله يتيمسئول بلكه ستين خودش يقوم و يمل فرهنگ برابر در تنها لمانمس
  .)88: 1378 ،يصادق( دارد

 مكتـب  هنر انيجر تداوم شود يم برگزار رانيا در كه ياسالم مقاومت هنر جشنواره
 آن شـمول  قلمـرو  شدن، يجهان يها نهيزم و طيشرا به توجه با اما. است ياسالم انقالب

 دال و يمركـز  هـسته . كنـد  يمـ  دنبـال  را اسـالم  جهان مسائل و رفته فراتر رانيا مرز از
 ياديـ ز آثـار . اسـت  )42 :1378 ي،رجبـ  يمحمـدعل ( نيفلسط لهأمس هنر نيا كيدئولوژيا

 بـر  ديـ كأت و ،يزيسـت  جنگ ،ياسيس پنهان يها دست با مبارزه ن،يفلسط يآزادساز حول
 ريتـصو  زاده؛ يآقـاقل  احمـد ( نيلـسط ف لهأمس در ياسالم يكشورها وحدت و يكپارچگي

 جـشنواره  مجموعـه  كاتـالوگ  در. اسـت  آمـده  در شينما به جشنواره نيا در )6 شماره
 ،يصـادق  اهللا بيـ حب ،ياعد نويم آراسته، آثارناصر جمله از يرانيا نقاش 40 آثار مقاومت
  .است شده منتشر جاه يترق يمحمدعل
 نـه يزم ك يـ  در كـدام  هـر  كه دهد يم نشان ياسالم ـ يجهان هنر گفتمان سه يبررس

 يدادهايـ رو يبرگزار با كي هر اكنون و اند افته ي ظهور امكان ياجتماع طيشرا و ييمعنا
 يآرمـان  ينقاش يها نمونه ارائه به خود، مسلط اسطوره به اتكا با خود، مخصوص يهنر
 هـا  يگالر و انهيخاورم هنر يالملل نيب يها خانه  حراج در آنچه.پردازند يم خود دهيبرگز و
ـ  آرت ماننـد  (آن از ثرأمت يها شگاهينما و  ارائـه ) ليـ جم و ابـراج  يهنـر  زهيجـا  و ،يدب
 از رينـاگز  ياسـالم  يكـشورها  كـه  است يجهان فرهنگ ةغلب ةاسطور بر يمبتن شود، يم
 ياسـالم  هنـر  و فرهنـگ  اسـتحاله  از يتيروا گفتمان نيا ينقاش آثار. هستند آن رفتنيپذ

 مـدرن  روزمره عناصر و مسلمانان فرهنگ يسنت عناصر ناموزون يها بيترك با كه است
 آنهـا  يشرق اتيمعنو از ييزدا اسطوره با انهيخاورم هنرمندان شوند؛ يم گرفته تمسخر به
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 ،يا اسـطوره  يهـا  ليشـما  آثار نيا در. كنند يم ريتصو كيدئولوژيا يها نشانه عنوان به را
 آنهـا  گرفتن يباز به با هنرمندان و دارند يشينما تيمطلوب تنها شرق هنر يمذهب و ينييآ
  .زنند دست كيدئولوژيا ينقاد به معنا، از شان كردن يته و

  شدن يجهان عرصه در ياسالم هنر يها گفتمان
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 ياسـالم  مقاومـت  هنـر  جـشنواره  عنوان با يبيرق انيجر گفتمان، نيا مقابل نقطه در
 از برآمـده  شـده،  ربرگـزا  رانيـ ا در آن از دوره دو تـاكنون  كه جشنواره نيا. دارد وجود

 بـا  گفتمان نيا هنرمندان. است يغرب يساز يجهان انيجر برابر در مقاومت ييمعنا نهيزم
ـ  يانيـ ب مثابـه  بـه  را هنر ،ييگرا نيد بر ديكأت  و يخـواه  تيـ تمام بـا  مواجهـه  در يانقالب

 يدار هيسرما يدئولوژيا نقد در جشنواره نيا آثار يانقالب يمش .داند يم غرب ميساليامپر
 سنت يداريپا گفتمان نيا يمركز دال واقع در. گردد يم آشكار نيفلسط مردم از دفاع و
 ياسـالم  فرهنگ شدن ريفراگ و اسالم يينها يروزيپ آن، اسطوره و است مدرن برابر در
  .باشد يم جهان سراسر در

 اسـت،  شده برگزار رانيا در آن از دوره پنج تاكنون كه اسالم جهان هنر دوساالنه اما
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 يفرهنگ راثيم عنوان به اسالم بر دوساالنه نيا در نقاشان. دارد ياسالم هنر از گريد يتيوار
 حاصـل  ييگرا تيمعنو. دارند يمشترك ياسالم تمدن و خيتار كه دارند ديكأت ييكشورها

 بـودن  يجهـان  امكان ياسالم هنر يخيتار يماژهايا با مدرن هنر يانتزاع زبان بيترك از
 آثـار  كيدئولوژيـ رايغ تيماه بر ديكأت با آنها. كند يم فراهم آن نندگانيرآف نظر از را آثار
  .اند افته يدست مدرن و سنت ونديپ از يدارتريپا قيتلف و بيترك به خود

 نيـ ا انيـ م يروشـن  و يقطعـ  مـرز  تـوان  ينم كه دارد تياهم نكته نيا ذكر انيپا در
 ديـ تول يآثـار  است ممكن ندانهنرم يبرخ. كرد ارائه يهنر يها جشنواره و ها دوساالنه

 كـم  اريبـس  آثـار  نمونـه  نيـ ا اگرچه رد؛يبگ يجا ها گفتمان نيا سه هر ا ي دو در كه كنند
 يبرا ينظر ي،ابزار ،يگفتمان يها يبند دسته كه ابدي يم ضرورت نكته نيا ذكر اما است؛

  .يمصنوع يها تيواقع ساخت و جاديا نه و هستند تيواقع بهتر شناخت
  

  گيري  نتيجهبندي و جمع
آميـز و    هايي تاريخي نشان داده هر جا دو يا چند فرهنگ، چه به نحوي مـسالمت               تجربه

رو شوند، يك مرز پر از تجربيـات تـازه و مـشترك              در چه از سر قهر و ستيز، با هم رو        
امروزه  .شود فرهنگي ناميده مي   ها، چندفرهنگي و ميان    شود كه تداخل فرهنگ    پديدار مي 

نيـز  » هنـر جهـاني   « شدن، تجربيات مشترك فرهنگي فرا مرزي اسـت و         در عصر جهاني  
امـا تـاريخ نـشان داده كـه         . هـا در سـطح جهـان اسـت         محصول مواجهه فراگير فرهنگ   

شـدن   هايشان، در برابر بلعيده    نهادن بر كيفيت   ها براي حفظ خود بايد با انگشت       فرهنگ
مقاومت «لذا  . ا در تاريخ بماند   تر مقاومت كنند تا نشاني از آنه       هاي قوي  از سوي فرهنگ  

 كـه  ،ياسـالم  يكـشورها  رسالت. در حال رشد است   » فرهنگ جهاني «همزاد   »فرهنگي
 در شـدن  ديناپد و شدن هضم برابر در مقاومت زين هستند، اسالم تمدن خيتار دار راثيم

 سـاخت  در ياسـالم  يكـشورها  سـهم  كـه  ديپرس وستهيپ ديبا لذا .است يجهان فرهنگ
 در آن سـهم  و ياسـالم  هنـر  گـاه يجا ديپرس آن دنبال به و است؟ چقدر يجهان فرهنگ
 هنـر  شـدن  يجهـان  از تجربـه  سـه  بـه  حاضـر  مقاله در است؟ چقدر يجهان هنر ساخت
ـ  بـازار  در اسـالم  يجهان هنر ابتدا،. شد پرداخته ياسالم  بـا  اغلـب  كـه  هنـر  يالمللـ  نيب

 گفتمان، نيا ينقاش آثار نمونه د؛ريگ يم قرار يداور و يابيارز مورد غرب هنر يارهايمع
ـ  در آن ياصل مقر و گاهيپا كه است انهيخاورم هنر انيجر  هنـر  بـه  دوم،. دارد قـرار  يدب
ـ  ،يمكتبـ  هنـر  كـه  شـد  پرداخته ياسالم مقاومت يجهان  جهـان  كيدئولوژيـ ا و يانقالب
 كه است مقاومت هنر جشنواره گفتمان، نيا ينقاش آثار نمونه كند؛ يم عرضه را ياسالم
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 يكـشورها  يجهـان  ــ  يبـوم  هنـر  بـه  سوم،. است شده برگزار تهران در آن از دوره دو
 ياسـالم  يكـشورها  انيـ م مـشترك  تمـدن  و يخيتار راثيم بر كه شد پرداخته ياسالم

 كـه  اسـت  اسـالم  جهـان  ينقاشـ  دوساالنه گفتمان، نيا ينقاش آثار نمونه شود؛ يم ديكأت
  .است شده اربرگز تهران در آن از دوره پنج تاكنون

هر روز بيش از پـيش در جهـان بـسط و گـسترش               اكنون هنرهاي شرقي و اسالمي    
فرامـرزي   از نويسندگان جهان به هنر ايراني و اسـالمي چونـان هنـري             بسياري .يابد مي
و از   كننـد   ادبيات و موسـيقي غربـي از ايـن هنرهـا اقتبـاس مـي               هاي گروهنگرند، و    مي

گيرند و در انتظار تجلي حقيقـت هنـري          و حافظ بهره مي   و بيدل    هنرمنداني چون موالنا  
باز در ميان كشورهاي اسالمي      سرزمين ايران نيز از دير     .)1383 مددپور،(در شرق هستند    

توان ديد كـه     نگاهي به كتب هنر اسالمي مي      با . بوده است  كانوني براي نقاشي مسلمانان   
ـ    ير ايراني بوده  اند و يا اگر غ     ثيرگذار ايراني بوده  أعمده نقاشان ت   ثير هنرمنـدان   أاند تحت ت

. شود ايراني قرار داشته و در حاشيه نقاشي آنان ادبيات حماسي و عرفاني ايران ديده مي              
هاي هنري ايـران، جريـان جهـاني هنـر           ها و جشنواره   گونه كه تاكنون دوساالنه    لذا همان 

 سهم تاريخي ايران در     اسالمي را رهبري كرده است، بايد در ادامه اين مسير كوشا بود و            
  .دادن به هنر جهاني اسالم را ادا كرد شكل
  
  
  

    ها يادداشت
  .يامروزي اياسپان ا ياندلس دري مسجد. 1

  .دارد وجود خصوص نيا دريي ها تيروا اما است نشده اشارهي رگريتصو منع به صراحت به قرآن در اگرچه. 2
  .دارد وجود جهان در مسلمان كشور شصت به كينزد. 3
ـ يترك هويـت  يـك  بـه  كـه  دارنـد  اصـرار  نقاشـان  بعضي،  )هنر دياسات و هنرمندان از (انينادعلبه تعبير   . 4 ي ب

ـ ا مباحث (جنگ درگير ديگر بعضي و بشوند غربي كه دارند اصرار ديگر بعضي و كنند پيدا دسترسي ) كيدئولوژي
  ).1385 ان،ينادعل (هستند اجتماعي سياسي معضالت و

 در صـخره مقـصود از  .  اسـت المقدس بيت در مسجداالقصيثار معماري اسالمي بعد از      ترين آ  كي از مهم  ي. 5
در روايـات آمـده     .  مورد احتـرام اسـت     هوديتي و   مسيحيت،  اسالم آسماني   اديان براي سه     است كه  سنگياينجا،  

گنبـد  .  بـه معـراج رفـت   بـراق پيغمبر اسالم از روي اين صخره سوار بـر   محمد  ضرت  حج  معرااست كه در شب     
  .است  درست بر روي صخره قرار گرفتهقبهطاليي 
 سوسـن  زاده، حـسن  خـسرو  حجـاج،  حسن ،يكاكچيب سِوان ،ينيعابد رضا عباس، حمرا دگانيبرگز گريد. 6
  .بودندي ضاخار ليكام و شاه سحِر حفونا،
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  .نصر نيدحسيس

 ،معاصر فرهنگ: تهران ،هنر المعارف هريدا ؛)1381 (نيروئ پاكباز.  
 ،عالي آموزش و فرهنگ وزارت :تهران نيا، رجب مسعود ترجمه ،اسالمي هنر تاريخ ؛)1364(كريستين پرايس.  
 گيشركت انتشارات علمي و فرهن: نيا، تهران ، ترجمه مسعود رجبتاريخ هنر اسالمي ؛)1364(پرايس، كريستين.  
    ؛ دسترسـي در آدرس زيـر؛       ، پژوهشكده فرهنگ و هنر اسـالمي      انتقال هنر اسالمي   ؛)47(پورآغاسي، محمود

  http://www.bashgah.net/fa/content/show/19994 :1389 آذر 27تاريخ مراجعه 

 منظر از رانيا يجمهور استير انتخابات دورة نينهم يبررس ؛)1378 (محمد روزخوش، محمدرضا؛ ك،يتاج 
  .127-83 صص ،61 ش ،16 س ،معلم تيترب دانشگاه ياجتماع علوم فصلنامه گفتمان، ليتحل

 ـ و: معرفـت  و حكمـت  اطالعـات  مجلـه  ،»اسـالم  هنـر  در ينمادپرداز« ؛)1390 (فاطمه ،يتشكر  نامـه  ژهي
  .39-34ص  ص،66 ش ،ياسالم يشناس ييبايز

  85، ش ماهنامه گلبرگ، »هاي آن مفهوم هنر و هنر اسالمي و برخي نمونه« ؛)1389(چراغي، طيبه.  
 ستيب شگاهينما مناسبت به مقاالت دهيبرگز ،يمعنو تجربه: در ،يرجب يمحمدعل ؛)1378 (يمحمدعل ،يرجب 

  .رانيا معاصر ينقاش در ياسالم انقالب سال
 ـ ب شگاهينما بهمناسبت مقاالت دهيبرگز در ،يمعنو تجربه: در ،يصادق بيحب ؛)1378 (اله بيحب ،يصادق  ستي

  .رانيا معاصر ينقاش در ياسالم انقالب سال
 دسترسـي در    ،8 ش ،طـاووس  فصلنامه ،»كهنه؟ حديث همان هنر شدن جهاني« ؛)1380 (اصغر يعل ،يباغ قره 

 :1390 مـــــــــــــــــاه  دي3تـــــــــــــــــاريخ مراجعـــــــــــــــــه آدرس زيـــــــــــــــــر؛ 
3&page=89http://www.tavoosonline.com/articles/articledetailfa.aspx?src=   

    مجموعه آثار به نمايش درآمده در نمايـشگاه نگـاه معنـوي، مـوزه               هاي آسمان  اقليم ؛)1382(كامراني، بهنام ،
  .133 تا 124ص  ص،هنرهاي معاصر تهران

 و فهـم  در مـد آكار يابـزار  موفـه  و الكال فتمانگ هينظر« ؛)1388 (يعل ،يرازيش پوزش ؛محمدساالر ،ييكسرا 
  .360-339صص ،3ش ،39دوره تهران، دانشگاه حقوق دانشكده مجله ،استيس فصلنامه ،»ياسيس يها دهيپد نييتب

  ني:  تهران،3چ ، رامينعلي ترجمه . تارخ هنر ؛)1379(گامبريچ، ارنست.  
 ني، 3 چ: تهران ،شدن فرهنگ، هويت جهاني ؛)1386 (احمد ،يمحمد گل.  
  ني:  تهران،رامينعلي  ترجمه ،تارخ هنر مدرن ؛)1382(لينتن، نوربرت.  
 قم ياسالم غاتيتبل دفتر انتشارات مركز ،مكتب قلمرو در هنر ؛)1372 (جواد ،يمحدث. 

     و هنر جهاني شرق) امريكاييـ   اروپايي( شدن در هنر جهاني غرب     جهاني ثيرأت ؛)1383(مددپور، محمـد 
مـاه    دي7؛ دسترسـي در آدرس زيـر؛ تـاريخ مراجعـه     ، پژوهشكده فرهنگ و هنر اسالمي)اسالميي ـ  ايران(

1389: http://www.bashgah.net/fa/content/show/19884 

  گزارش طرح پژوهـشي دانـشگاه       هاي هنر ايران   شناختي گفتمان  تحليل جامعه ؛  )1390(رضا  مريدي، محمد ،
   .آزاد اسالمي واحد بندعباس
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  اهللا   گفتگـوي داريـوش خـادمي بـا نـصرت          ،»اي، جهـاني   ، منطقـه  بومي: نقاشي« ؛)1382(اهللا   مسلميان، نصرت
  .5-4ص ، ص15، ش مجله تنديسمسلميان، 

 9 مراجعـه  خيتـار  ر،يز تيسا در يدسترس،  اسالم جهان ياشنق دوساالنه نيچهارم ؛)1385 (احمد ان،ينادعل 
  http://www.wwwebart.com/newart/yadashtha/biennialislam.htm:1390 ماه يد

 http://www.abraajcapitalartprize.com/recipients.php, 

 http://www.vam.ac.uk/content/articles/j/jameel-prize 

 http://www.sahmarani.com/paint- ٠-٠٩-١٠۵ .php 

 http://universes-in-niverse.org/eng/nafas/articles/2010hala_elkoussy 

 http://universes-in-universe.org/eng/nafas/articles/2010/kader_attia 

 Laclau, Ernesto & Mouffe, Chantal (2001); Hegemony and Socialist Strategy: Towards a 
Radical Democratic Politics, Second Edition.Published by verso. 

 Eigner, Saeb (2010); Art of the Middle East: modern and contempoarary art of the Arab world 
and Iran, London: Merrell Publisher 

  
  ريتصاو فهرست

  118، ص اشي جهان اسالمكاتالوگ اولين دوساالنه نق ؛)1379(آسين جمعه بكوف.  
 21، ص كاتالوگ اولين دوساالنه نقاشي جهان اسالم؛ )1379( آيدين آغداشلو.  
  41، ص آثار دومين دوساالنه نقاشي جهان اسالم: آيينه نگاه ؛)1382(آيدين آغداشلو.  
  71، ص كاتالوگ اولين دوساالنه نقاشي جهان اسالم ؛)1379(افتخارالدين احمد.  
  ويكتوريـــا و ةمـــوز ينترنتـــيپايگـــاه ادسترســـي در :  هـــزار و يـــك صـــفحه؛)2009(افـــروز عميقـــي 

  www.vam.ac.uk:آلبرت
 توريا و آلبرت ويكةپايگاه اينترنتي موزدسترسي در هزار و يك صفحه؛ : افروز عميقي www.vam.ac.uk  
    ي در نقاشـي    مناسبت نمايشگاه بيست سال انقالب اسـالم       مقاالت به :  تجربه معنوي  ؛)1378(ايرج اسكندري

  .96 معاصر ايران، ص
  190آثار دومين دوساالنه نقاشي جهان اسالم، ص :  آيينه نگاه؛)1382(رائده عاشور.  
  ــشي ــيد قري ــان؛ ؛)2009(رش ــاهكارهاي پنه ــي در  ش ــوز دسترس ــي م ــاه اينترنت ــرتةپايگ ــا و آلب :  ويكتوري

www.vam.ac.uk  
  136 نقاشي جهان اسالم، ص آثار دومين دوساالنه:  آيينه نگاه؛)1382(سمرا البدر.  
  ويكتوريا و آلبرتةموز پايگاه اينترنتيدسترسي در  هفته مد؛ ؛)2009(سودي شريفي  :www.vam.ac.uk  
  137 كاتالوگ اولين دوساالنه نقاشي جهان اسالم، ص ؛)1379(عصمت داوستاشي.  
  27  كاتالوگ اولين دوساالنه نقاشي جهان اسالم، ص؛)1379(فرح اصولي.  
 دسترســي در پايگــاه اينترنتــي  ،الــصخره كوچــك  قبــه:  تــاريخ يــك اســطوره  ؛)2010( عطيــه قــادر :  

universes-in-universe:www 
    در نقاشي معاصر    مقاالت بهمناسبت نمايشگاه بيست سال انقالب اسالمي      :  تجربه معنوي  ؛)1378(كاظم چليپا 

  .82ايران، ص 
 43قاشي جهان اسالم، ص  كاتالوگ اولين دوساالنه ن؛)1379(گران  كورش شيشه.  
 19آثار دومين دوساالنه نقاشي جهان اسالم، ص :  آيينه نگاه؛)1382 (محمد احصايي.  
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    مقاالت نمايشگاه بيست سال انقـالب اسـالمي در نقاشـي معاصـر             :  تجربه معنوي  ؛)1378(محمدعلي رجبي
  .43 ايران، ص

  رنتي  جشن دوزخيان؛ دسترسي در پايگاه اينت؛)2010(مروان سحمرانيwww.sahmarani.com  
 دسترسي در پايگاه اينترنتي نگارخانه اله؛)1382(اهللا مسلميان  نصرت  :www.elahe.net  
  دسترسي در پايگاه اينترنتيها،   اتاق اساطير و افسانه؛)2010(هاله القوصي :universes-in-universe:www  
  129شي جهان اسالم، ص آثار دومين دوساالنه نقا:  آيينه نگاه؛)1382(هيلدا هياري.  
  289آثار دومين دوساالنه نقاشي جهان اسالم، ص :  آيينه نگاه؛)1382(وجيهه نحلي.  
 179آثار دومين دوساالنه نقاشي جهان اسالم، ص :  آيينه نگاه؛)1382(سري الملوك ي. 
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  مد هفته: يفيشر يسود: 2 ةشمار ريتصو      :اسطوره ك يخيتار: هيعط قادر: 1 ةشمار ريتصو
  كوچك الصخره قبه

  
  
  
  

  
  اثري از آيدين آغداشلو: 4ة شمار ريتصو        اهللا مسلميان اثري از نصرت: 3 ةشمار ريتصو

  
  

  زاده يآقاقل احمد: 6 ةشمار ريتصو          يصادق اهللا بيحب: 5 ةشمار ريتصو
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