
 98ستان پایيز و زم، دوماره جامعه شناسي هنر و ادبيات، سال دوم، شم       

 

 7 

 : خاورميانه هنر گفتمان تحليل

 گيری قواعد هنری در جامعه نقاشی معاصر ایرانبررسی شکل

 محمد رضا مریدی اعظم راودراد لحسن تنهاییاحسین ابو

 

 چکيده
 سهك   نظریهه  هایمحدودیت نقد با اول گام در رو این از. است خاورمیانه هنر گفتمانِ تحلیل حاضر مقاله هدف

 رویكهرد  دوم گهام  در و كرد خواهیم تاكید جایگزین رویكردی عنوان به گفتمان تحلیل بر درن،م هنر تحلیل در

تحلیهل   شهامل  سهح   ی  در هنر گفتمان تحلیل. گرفت خواهیم كار به خاورمیانه هنر تحلیل برای را گفتمانی

 در و  تهاری   بها  آن سكتن و اثر بینامتنی تفسیر شامل باالتر سححی در و  اثر ژانر و كالكدی بصری، هایویژگی

 مهواردی هموهون   كنهد  مهی  فهراهم  را اثهر  خله   امكهان  كه است ایاندیشه فضای محالعه شامل باالتر سححی

 هها فسهتیوال  ماننهد ) هنری رویدادهای و هاموزه آموزشی، نهادهای و اقتصادی و سیاسی قدرت نهادهای محالعه

-مهی  قهرار  رد یها  تاییهد  مهورد  را آثهار  از برخهی  و كنندیم بازتولید را گفتمانی فضای كه( فروش هایحراجی و

 اسهت  هنهری  ههای سهك   محالعه از رفتن فراتر معنای به هنر، گفتمانی محالعه حاضر مقاله در بنابراین.  دهند

 و آسهیایی  هنهر  استعماری، هنر ملی، هنر فمنیستی، هنر مانند هنر از ایتازه هایجریان محالعه امكان ما به كه

 ههای صهورت  از فوكهو  تحلیهل  مكنهای  بهر  مقاله این در. دهدمی را خاورمیانه هنر مانند ایمنحقه رهایهن دیگر

 بیهانی،  ههای اسهلو   وحهدت  موضهو،،  وحهدت  یعنهی  گفتمان ی  گیریِشكل قاعده چهار لیتحل به گفتمانی،

 آنی گفتمهان ی كندصهورت ی هها یژگه یو تا میپردازیم انهیخاورم هنر در استراتژی وحدت و میمفاه نظام وحدت

ای از قراردادهای زیكاشناختی و قواعد هنری رایج میان نقاشان معاصهر ایهران   این رویكرد ابعاد تازه .گردد روشن

  .ای مزبور، آشكار خواهد كردرا ، به مثابه جزئی از هنر منحقه

 انایر هنرقراردادهای هنری،  هنری، سك  هنری، گفتمان خاورمیانه، هنر: گان اصلی واژه

 

 

                                                 
 است "سازمان اجتماعی هنر در ایران"ج از پایان نامه دكتری محمدرضا مریدی با عنوان این مقاله مستخر.   
  .تهران مركزواحد دانشگاه آزاد اسالمی  شناسیاستادیار گروه جامعه.   Hos.ab-ul-hasan_tanhei@iauctb.ac.ir 
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 مقدمه

ی نه یب جهان دوران،ی آگاه كه دانندمی آثاری مجموعهی اصل یایده  یا هیما درون را هنری سك 

 آفهرین  ی هها وهیشه  شهدن  متكثر و متنو، با اكنون اما. داردبه همراه  خود در را مسلط فكر یا

 ،مهدرن ستی پاز سوی اندیشه مسلط و یكپارچه اندیشه یا دوران روح اسحوره واسازیِ و هنری

 تحلیل در یا دانست هنر تاری  نگارش برای كارآمد مفهومی را هنری سك  توانمی همونان آیا

 گرفت؟ كار به معاصر هنر شناسانهجامعه

 به گفتمان تحلیل بر مدرن، هنر تحلیل در سك  نظریه هایمحدودیت نقد با مقاله این در

 مثابه به گفتمان تحلیل به سك  تحلیل زا حركت. كرد خواهیم تاكید جایگزین رویكردی عنوان

 بصهری،  ههای ویژگهی  شهامل  سهح   ی  در هنر گفتمان تحلیل. است متن تحلیل از رفتن فراتر

 در و ، 1تهاری   بها  آن نسهكت  و اثر بینامتنی تفسیر شامل باالتر سححی در و ، اثر ژانر و كالكدی

هموهون   كند می فراهم را اثر  خل امكان كه است ایاندیشه فضای محالعه شامل باالتر سححی

 هنهری  رویهدادهای  و هها مهوزه  آموزشهی،  نهادهای و اقتصادی و سیاسی قدرت نهادهای محالعه

 آثهار  از برخهی  و كنندمی بازتولید را گفتمانی فضای كه( فروش هایحراجی و هافستیوال مانند)

 فراتهر  معنای به هنر، گفتمانی لعهمحا حاضر مقاله در بنابراین.  دهندمی قرار رد یا تایید مورد را

 ماننهد  هنهر  از ایتهازه  هایجریان محالعه امكان ما به كه است هنری هایسك  محالعه از رفتن

 هنرهای دیگر و آفریقایی آسیایی، هنر پسااستعماری، و استعماری هنر ملی، هنر فمنیستی، هنر

مقاله با دنكال كردن قواعد گفتمهانی  همونین در این  .دهدمی را خاورمیانه هنر مانند ایمنحقه

ای از قراردادهای زیكاشهناختی و قواعهد هنهری رایهج میهان      در تحلیل هنر خاورمیانه، ابعاد تازه

 .نقاشان معاصر ایران آشكار خواهد شد

                                                 
1. text 
2.context 
3.space 
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های مشتركی مجموعهه آثهار   چه ویژگی :ایممواجه ،پرس  این با خاورمیانه هنر تحلیل در

دههد؟ آیها فهرم، شهكل،     را كنار هم قرار مهی ... ان، مصر، عربستان و چون ایر یكشورهای مختلف

توان آن را سك  هنری دانست؟ برای تكنی  و مضمون مشتركی در این آثار وجود دارد؟ آیا می

فراتهر رفهت و   ( تصهاویر و تابلوهها  )ها باید بتوان از سح  تحلیل متن تر این پرس بررسی دقی 

-مهی  پرس  این به گفتمانی رویكرد از استفاده با رو این از . ادتری را پاس  دهای عمی پرس 

 تحلیهل  مكنهای  بر مقاله این در .چیست؟ خاورمیانه هنر این بر حاكم گفتمانی قواعد كه پردازیم

 موضهو،،  وحهدت  یعنهی  گفتمان گیریِشكل قاعده چهار لیتحل به گفتمانی، هایصورت از فوكو

 میپهرداز یم انهیخاورم هنر در استراتژی وحدت و میمفاه نظام وحدت بیانی، هایاسلو  وحدت

 .گردد روشن آنی گفتمانی صورتكندی هایژگیو تا

 

 ی هنر سبک نظریه

 سهت؟ یچی اصهل  فكر نیا اما دانند  یمی هنر اثر هر در مسلط وی اصل فكر را هیما درون یا محتوا

 اوی هها  نگهرش  و تیشخص نرمند،هی اجتماعی ها تجربه با سو ی  از اثری اصل فكر یا هیما درون

 از فراتهر ی زیچ بای یعن اثر  یدایپی اجتماع-یخیتار تیواقع با گریدی سو از و است ارتكاط در

 دورانی آگهاه  ای یه نه یب جههان  مسهلط،  فكهر  را آن كهه  است مرتكط هنرمندی آگاه وی مند تین

 كنهد،  یكپارچهه  را اثریی نامعی ها داللت تا ردیگ یم كار به رای فنون و شگردها هنرمند. نامند یم

 ههم  و اسهت  دورانی هنهر ی هها  سهنت  ریتاث تحت هنرمند توسط رفته كار بهی شگردها هم اما

 رو نیه ا از  دارنهد  وجهود  دوران آنی اجتمهاع  وی خیتهار  نهیزم به ارجا، با اثریی معنای ها داللت

 .دارد مستور خود در رای اجتماع -یخیتاری تیواقعی هنر اثر هیما درون

 و جیه رای هها  قهیسهل  ریتهاث  تحهت  دوره،  ی یه هنهر  آثهار  همه  هاوزر آرنولد تعریف به ابن

 را آن كهه  انهد سههیم ی فرهنگه ی هها  سهنت  و فنهی   سحوح  یدایپدر  ،یهنر مسلطی ها جلوه

                                                 
1  . Hauser. Arnold 
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 ه،یروح به توجه راه از توان ینم رای هنر اثر او اعتقاد به(. 112: 81  هاوزر،) نامند یم «سك »

ی انگریه ب كه چرا شناخت اوی ها تیخالق نیتحس و شگردهای بررس یا نرمنده اتین و احساسات

 بهر  هنرمنهد  روزگهار  در كهه  اسهت ی ا شناسهانه  سهك   نیقوان ریتاث تحت سخت هنرمند فنون و

 .اندبوده  مسلطی هنری انگریب

در  امها اولهین كسهی بهود كهه      ،محالعه سك  هنر نیست گر آغاز  اگرچه هاینری  ولفلین

 معتقهد  او. نظریه منسجمی درباره سك  هنری ارائه داد (1 8 )ا عنوان تاری  هنر د بكتا  خو

 نیقهوان  تهاب   حهد  چهه  تها وی  كهه  دههد  یمه  نشهان ی خهوب  بهه  هنرمنهد  یه   آثار مجموعه بود

حهال نگارانهه   ههای شهرح  از این رو در مقابل تهاری    (.81  هاوزر،) است دوران  شناسانه سك 

 . های هنری بودای از ادوار و سك  نام هنرمند یعنی تاری  مجموعههنر، او به دنكال تاری  بی

ی عمله  را هنرمنهد ی نشهگر یآفر كهه ) ماركسیستی هایاندیشه و ولفلین از متاثر هاوزر آرنولد

ی نه یب جههان  نیه ا  گهر  انیه نما رای هنهر  اثهر  هیما درون و دوران مسلطی نیب جهان از متاثری اجتماع

 بهر  ماركسیستی ساختارگرایانه اندیشه. پرداخت هنر اجتماعی تاری  نگارش به ،(دانست یمی خیتار

 «پنههان ی خدا» كتا  در گلدمن .گذاشت تاثیر بسیار نیز گلدمن نیلوس چون دیگری كسان آثار

 اسهت  معتقدی و باشد ی خیتار دوره ی  ندهینما تواند یم اتیادب  یتار چگونه كه دهد یم شرح

 بازتها  ی هنهر  اثریی جز ساختار در هنرمند،ی اجتماع تیودموج واسحه به جامعهی كل ساختار

ی هها  تجربهه  دری جمعه ی آگاه هموون را« ینگر جهان» رو نیا از(.  8  گلدمن،) كند یم دایپ

. ابهد ی یمه  تكلهور ی رارادیه غ و ناآگاهانهه  صهورت  به اغلب او آثار در كه داند یم هنرمندی اجتماع

 ضهرورت  افهراد  شهه یاند  واسحه یبی ها جلوه درکی راب كه استی مفهوم ابزاری نوع ،ینگر جهان

 در «پنههان ی خدا» در گلدمن.استی اجتماعامری  بلكهی فردی ا دهیپدنه ی نگر جهان اما. دارد

 تیه واقع مجموعه درباره یكپارچه و منسجم یدگاهید ،ینگر جهان: سدینو یم مفهوم نیا   یتوض

 انتقهاد  مفههوم  نیه ا به اما...  شود یم انیبی هنر اثر در هنرمندی نشگریآفر به وساطت كه است

                                                 
1  . Wolfflin. H   
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ی نگهر  جههان  توانهد  یمه  هنرمنهد ی زنهدگ  نامنسهجم  و پراكنهده ی هها  تجربه چگونه كه كنند یم

 كهه  اسهت  ها شهیاند  ازی ا مجموعهی نگر جهان داد،  یتوض دیبا رو نیا از كند؟ انیب رای منسجم

 بهر ی یعنه  هماننهد، ی اجتمهاع -یتصهاد اق تیه موقع ی واجدِها انسان ازی برگروه نیمع اوضا، در

ی نهادر  ویی اسهتثنا  افهراد  كهه  افهزود  دیبا را نكته نیا  الكته...  شود یم لیتحم ،یاجتماع طكقات

 خهود  دوران ازی منسهجم ی نگهر  جههان  انگریب كه نندیافریبی فلسف وی ادب ،یهنر آثار توانند یم

 (.112: 81  گلدمن،) باشد

-یخیتهار  سهاخت  وی هنهر  اثهر  نسهكت  اسهت،  جهه تو مهورد  آنوه هنری سك  تحلیل در

 نكتهه،  نیه ا  بهر  دیه تاك بها   ویه نیدوو ژان. هنرمند وی هنر اثر نسكت نه ،است آن خل ی اجتماع

 پردازنهد،  یمه  هنرمنهد  نقه   به كمتر و دانند یم آن ساخت طیشرا بازتا  را اثر كهیی ها نگرش

 آثهار ی برخه  كهه  نیه ا بهر ی مكنه  منگلهد  هیفرضه  نیاول: است معتقد یو. دهد یم قرار انتقاد مورد

 نیه ا  دیه بای شناسه  سهك   و كنند انیب را خود عصری نگر جهان توانند یمی هنر وی ادب برجسته

 و یادبه  آثهار  از گهر یدی اریبس شود یم باعث دهد، قرار توجه مورد را دهیبرگز وی مثالی ها نمونه

 مواجهه ی جد خحر نیا  با روش نیا  واق  در. بمانند دور نظر از شوند،خوانده میی فرع كهی هنر

 طیمحه  و هنهری   اثهر  انیه م انسجام هیتوج جهت در كه دهد قرار توجه مورد رای آثار كه است

 در غالبی هنر سك  وی نگر جهان وجود با چگونه كه نیا  دوم. ندیآ یم كارهب آن خل ی اجتماع

ی هنهر  تیه فعال هبه  متفهاوت ی هها  سهك   و مختلهف ی هها  وهیشه  به هنرمندان هم باز ،دوره ی 

  . اوست تیخالق و هنرمند نگرش، نیا در رفته یاد از عنصر كه نیا  سوم ؟!پردازند یم

 : محصول دو قحهب ییهل اسهت    شناسیسك  گفت دیبا شده محرح مكاحثی بند جم  در

 سهو،  یه   ازی یعنه    دوره ی  خاصِ هنری آفرین و قواعد  قراردادها و هنرمند شخصی سك 

ی سهو  از و هنرمنهد ی انگریه ب وهیش وی كیتكن ن یگز ،یفرد استعداد خالق، قوه ازی ناش سك 

                                                 
1
 .Duvignaud Jean 
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 همهواره ی شناس سك  رونیا  از. است دورانقواعد زیكاشناختی  وی اجتماع ساختار ازی ناش گرید

 . دارد قراری اجتماعیی گرا جكر ای یشناخت روانیی گرا افراط خحر در

 سهك   مفهوم اول، دوره در. كرد محالعه نتوایم دوره سه در رای هنر سك  مفهوم كاربرد

 روح عنهوان  بهه  سهك   هها آن در كه است مشاهده قابل هنر شناسانجامعه و نگاران یتار آثار در

 آثهار  محالعهه  در اغلهب  كهرد یرو نیه ا. ردیه گیم قرار محالعه مورد دوران مسلط اندیشه یا دوران

-یم كار به...  و روكوكو باروک،  ،یگوت سك  مانندی خیتاری هاسك  شناخت و هنر  یكالس

 دوره یه   دری هنهر  اثهر   ی یه جزئه  سحوح و فرهنگی كل سحوح انیم محابقت آن در و رود

 . ردیگیم قرار توجه موردی خیتار

 توسههطی گههرید گونههه بهه ی هنههر سههك  سهتم، یب قههرن اول مهههین در یعنهی  دوم، دوره در

ی هها یژگه یو عنهوان  بهی هنر سك  ردكیرو نیا در. شد گرفته كار به هنر منتقدان و هنرمندان

 و وضه   رای هنهر ی قراردادها و قواعد آگاهانه كه شودمی شناختهی هنر گروه ی  آثار مشترک

 در كه بودی هنری هاگروه مشترک هدف عنوان بهی هنر سك ی عكارت به. كردندیمی رویپ آن از

 شهان كاشناسهانه یزی هادگاهید و  مواض انیب بهی شگاهینمای هاكاتالوگ وی هنر اتینشر ها،هیانیب

ی هها سهم یا گهر ید و هها سهت یسوررئال هها، ستیونیاكسپرس ها،ستیفوتور هیانیب مانند  پرداختندیم

 مكتهب  رای هنهر ی هها انیه جر نیه ا دهنهد یم  یترج منتقدانی برخ. دوران نیا در هنر دینوپد

 جامعه از برخواسته كهی هنر نانوشته قواعد وی خیتاری هایژگیو بر آنها. یهنر سك  نه بنامند

ی هنر یهاگروه آگاهانه مواض  یا هاتواف  مجموعه را مكتب و دارند دیتاك سك  عنوان به است

                                                 
 تهالش  ژانرشناسهی  دارد تاكیهد  هنری اثر تاریخی هایویژگی بر كه شناسیسك  برخالف. دارد اهمیت  سك و ژانر تفاوت بر تاكید اینجا در.  

 مثهال  عنهوان  به. بپردازد آنها تاریخی موقعیت ورای فرمالیستی،های و دسته بندی شمار زیادی از متون با توجه به ویژگی بندیبه رده كندمی

 منظهره،  پرتهره،  تهاریخی،  نقاشهی  ژانر ورنگ كمدی، تراژدی، محتوای رمان احساسی، رمان تاریخی نو، نمای  حماسی، تغزلی، دراماتی ، پی

 فرمالیسهتی  ههای ویژگی یعنی ژانر از متفاوت شكل، و فرم این اما داریم سروكار هنری آثار اشكال و فرم با شناسیسك  در اگرچه. اشیاءبیجان

 چهه  از پرتره ژانر كه پرسید توانمی مثال. هستند فرهنگی هایزمینه و تاری  از برخاسته نیز هاژانر است معتقد پانوفسكی حال این با .است اثر

 در پرسهپكتیو  ظههور  و شدنی عقالن اجتماعی هایزمینه محالعه به پانوفسكی كه گونههمان گردید نقاشی وارد فرهنگی زمینه چه در و زمانی

 اعتنها  قابهل  چنهدان  تفهاوت  این پانوفسكی دیدگاه در كردیم تاكید آن بر ژانر و سك  میان باال در كه تفاوتی عالرغم این بنابر. پرداخت نقاشی

 .نیست
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( 81  ) جیمكراگارنست  هموون پردازانهینظر و نگاران یتار اغلب حال نیا با. كنندیم فیتعر

 .كنند مشخص معاصر سك  وی خیتار سك  با را این دو نگاه انیم تفاوت دهندیم  یترج

 جهوش  و جنهب  پر دهه از پس خصوص به و دومی جهان جنگ از پس یعنی سوم، دوره در

ی رگریتصهو  و یانگریه ب در تنهو، . دیه گرد مواجهه ی اریبسه ی هها چهال   بها  سك  مفهوم 821 

ی هها یژگیو ساختن زیمتمای برا آنها تالش و یگانه وی فرد زبان افتنی یبرا جستجو هنرمندان،

 هرگونهه  از كهه ی مفههوم  هنهر  ماننهد ی هنهر ی هاانیجر دآمدنیپد و سو ی  از آثارشانی هنر

 سهاخته  مواجهه  چهال   بها  را هنهر  شناسانهسك  محالعه گر،یدی سو از بود زانیگری مندقاعده

 ایه  سهك   قواعهد  مجموعهه  سازدیم ممكن را مدرنپستی هنر آثار سهیمقا آنوه واق  در. است

ی هنهر  والیفسهت  موزه، ی  در آنها ظهور مشترکی هافرصت و هانهیمز بلكه ،ستینی هنر ژانر

-ن یگهز  ازی ناش وی شخص  یپ از  یبی هنر سك  معاصر، هنر در. است فروش بازار ی  ای

ههای سهك  را   دوره  جدول شماره . است هاوهیش و  یتكن محتوا، ابزار، در هنرمندی فردی ها

 .دهدنشان می

 هنری سبک هایدوره . جدول شماره

 هانمونه هادوره مكنای تشخیص سك  سك 

 روح عنوان به سك 

 دوران

 هایپیام و معانی مشترک ناخودآگاه

 مشترک زمینه در كه هنری آثار

 آیدمی وجود به هنرمندان اجتماعی

 بیستم قرن از پی 

 باروک، گوتی ، سك 

 نو،  ...  رومانتیسم،

 هرات، سك  مانند ایرانی

  سك اصفهان، سك 

 ... شیراز،

 هدف عنوان به سك 

 هنرمندان مشترک

 برای هنری هایگروه گیریشكل

 هنری هادیدگاه تكیین

 بیستم قرن اول نیمه

 821  دهه تا

 اكسپرسیونیسم، سك 

 ... و كوبیسم سورئالیسم،

 برآمدن و سك  پایان

 گفتمان

 رویكرد عنوان به گفتمان تحلیل

 قدرت نهادهای تحلیل برای جایگزین

 هنر دنیای

 821  از پس

 هنر فمنیستی، هنر

 و ملی هنر پسااستعماری،

... 
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 جهان بر« یهنر اثر بودن معناداری یعن بودن زیمتما» قاعده ویبورد ریتعك به كه اكنون اما 

ی نشگریآفر مشترکی هایژگیو از توانیم چگونه( 81: 81  و،یبورد) است غالبی ادب وی هنر

 بها  مواجههه  در تنهها  نهی هنر سك  هینظری ناتوان گفت؟ سخنی جتماعای هانهیزم ارجا، به  و

 بهه  « نهه یزم» مفهوم به فوكو و ویدربو تند انتقادات در آن نقص بلكه گرددیم آشكار مدرن هنر

 به سك  هینظر از گذر الزامات ادامه در. شودیم روشن هنر ه جامعه ه  یتار تحاب  عرصه عنوان

 محالعهه  از دیجد گونه به هنری خیتاری شناسجامعه یا هنر  یتار از گذر تك  به و گفتمان هینظر

 .ردیگیم قراری بررس مورد هنر گفتمان قالب در هنری اجتماع

 

 هنر گفتمان تحليل برآمدن و هنر سبک تحليل پایان

 اثهر  دیه تول «نهیزم» محالعه به «بازتا  منح » بر هیتك با هنری ستیماركسی شناس جامعه سنت

 ازی خاص نو،  یدایپ وی اجتماع وی اقتصاد ،یخیتار طیشرا انیم هماهنگی و پردازد یم یهنر

 همهراه ی مهاد یهی  گرا لیه تقلی نهوع  با «نهیزم» مفهومدر این سنت  اما. نامدیم «سك » را هنر

 ویه بورد  كهرد  محدود آن دیتول طیشرا به صرفا توان ینم را جامعه در هنر  یدایپ انیجر. است

 فهم از است عكارت واق  در اثر ی  فهم كه است نیا  بر فرضی نگرش نیچن در هك است معتقد

ی هنرمنهد . شهود  یمه ی متجل گروه آن به متعل  هنرمندِ رهگذر از كهی اجتماع گروهی نیب جهان

: 81  و،یبورد) است آشكار زبان به پنهان  یحقا ترجمه واسحه ارواح، احضاركننده هموون كه

 نسهكت مربوط به  خامِی ها فرض  یپ تمام دیبا كه كند یم انیب كردیرو نیا  نقد در و،یبورد(. 88

  بها  تقابهل  در. قهرار داد  ی بازنگرمورد  رای گروه مناف  وی روحان مؤلفان بهی هنر فاتیتأل دادن

 ارائه را 1«فضا»، مفهوم «نهیزم» مفهوم برابر در او كه است یانهگرا لیتقلی ها یساز ساده نو، نیا

  .دهد یم

                                                 
1
 .context 

2 .space 
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 در كهه  اسهت ی فرهنگه  وی اقتصهاد  عامهل  نیچنهد  ازی ا دهیویپی كربندیپی معن به فضا 

( هنرمندی سو از مضمون و  یتكن روش، انتخا  و سك  ژانر، فرم،)ی هنری ها تیموقع نییتع

ی ایه دن حهدود  نیهی تع بها  كهه  اسهت  ممكنات و مقدورات ازی احوزه در حكمِ فضا دارد  مداخله

 دری سهع  شهه یاند اجهزاء  گهر ید و شهود یم ختم سمیا به كهی ریتعاب ،یكرف مستندات ها، حل راه

 ابهد، ی یمه  اسهتعال  منفهرد  عهامالن  از كهه  شهیاند  حوزه یا فضا نیا. داردی فرهنگ مولدان تیهدا

 هنهر  نشهگران یآفر شهود  یمه  سكب كه داردی عموم كننده هماهنگ دستگاه ی  هیشكی كاركرد

. ابندیبدست  هم بای هماهنگ نسكتبه  عمل در ،دهند ینم ارجا، گرییكد به آگاهانه كهی هنگام

 كهه  اسهت  هها تنو، و هاتفاوت ازی نظام بلكه ستین هاشهیاند از همگونی نظامی معنا به فضا اما

ی فضها  را آن فوكهو  شلیم به ارجا، در ویبورد كهیی فضا شود یم فیتعر آن درونی هنر اثر هر

 از اعهم ی مولهد  ههر  كهه یی فضها ی عنه ی(. 81- 8: 81  و،یه بورد) نامدیم  یاستراتژ مقدورات

 بهر ی مكتن كه ردیگیم  یپ دریی هایاستراتژ اساس بر را خودی نشگریآفر ،هنرمند و سندهینو

ی مضهمون  وی كه یتكن ،یسهكك ی هها یریگموض  وی فرهنگی رهایس خط ازی ا پاره رد و ن یگز

 . كندیم  یكتف هم از رای گفتمانبرون وی گفتمان درونی فضا كه است

ی هنر سك  لیتحل از حركت مثابه به «فضا» مفهوم به «نهیزم» مفهوم از حركت نیبنابرا

 فضای ترسیم دنكال به سك  تحلیل خالف بر گفتمان تحلیل اما. استی هنر گفتمان لیتحل به

-آفهرین   و سك  قواعدی آشكارساز وی خیتار دوران ی  در اندیشه ی  سیحره از اییكپارچه

 و مقاومهت  ههای مكهانیزم  به سلحه و قدرت به پرداختن بر عالوه بلكه ست،ین دوران آن دری گر

 متفهاوت  هایاندیشه انیم همزمانی توانمی گفتمان تحلیل با رو همین از. دارد توجه نیز تغییر

- یتهار  بهرخالف  فوكو. داد توضی  را مدرن دوران در هنری مختلف ژانرهای وجود و متعارض و

 ارنسهت  و( یشناسه لیشهما )  یپانوفسهك  نیه ارو ،(یشناسه سهك  ) نیولفله  هموون نره نگاران

                                                 
1
 .Panofsky Erwin 
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 افسانه رد با بلكه ،ستین هنر  یتار در وستهیپی روندها لیتحل دنكال به( هافرم  یتار)  جیگمكر

 محالعهه ی بهرا ی طرح ،یگفتمان محالعه واق  در. است تغییرها و هاگسستدر پی ی خیتار تداوم

 . استی گفتمانی فضا ی  در كنشگران متفاوت مواض  و هاتعارض

ی نهوع  سهك ،  او اعتقهاد  بهه . دانهد یم گفتمان لیتحل ازی بخش را سك  لیتحل ،1 یداون

 گفتمهان  یه   در سهك   تنهو،  از دیه با بنابراین  است، گفتمانی انیب سح  دری گوناگون و تنو،

 از رفهتن  فراتهر  سهتلزم  م  را گفتمهان  لیه تحل زیه ن  فركالف(. 3 : 81   ،یداون) گفت سخن

 آنی فرهنگه  وی خیتهار  نهه یزم در مهتن  ریتفس ما تالش سك  لیتحل در. داندیم متن و سك 

 دیه با. میهسهت  مهتن  دیه تولی هانهیزم دنكال به و گذاشته فراتر را پا گفتمان لیتحل در اما است

 كهه  سهت ای حیشهرا  لیتحل بلكه ستین متنی معنا لیتحل گفتمان، لیتحل هدف كه كرد دیتاك

 كننهده  دیه بازتول و معنها  مولهد ی نهادهها  لیه تحل به رو نیهم از و شودیم دیتولدر آن  معنا نیا

یی نهها  خواسهت  انگریه ب گفتمهان  مولهد ی نهادهها  به متن از حركت روند شود یم تاكید گفتمان

 .استی دئولوژیا و قدرت متن، انیم رابحه ساختن آشكار در گفتمان لیتحل

 بهه  گفتمهان  اول، سهح  : ردیگیم كار به گفتمان محالعه در را ح س سه ،3فركالف نورمن

 سهوم،  سهح   مهتن   ریتفسه  و دیه تول نهد یفرآ نیب تعامل مثابه به گفتمان دوم، سح  متن  مثابه

 ف،یتوصه  سهح   سهه  در را گفتمهان  لیتحل او اساس نیا بر .است كن ی فضا مثابه به گفتمان

 سهحوح  تهوان مهی  آن بهر  منحك  كه (21 : 18  ،فركالف) دهدیم قرار مدنظر نییتك و ریتفس

 :داد توضی  به ترتیب ییل را هنر گفتمان

  ی یه دستور قواعد. است متن  ی یصوری هایژگیو محالعه شامل ف،یتوص مرحله( الف

ی بصهر ی هها شهه یكل و كنتراسهت  ون،یسه یكمپوز ماننهد   ییقراردادهها  شهامل  زیه نی بصهر  متن

                                                 
1
 .Gombrich Ernst H. 

2 . Van Dijk Teun A. 
3 . Fairclough Norman 

اند و سحوح متفاوتی شناسی مد نظر قرار دادهحلیل گفتمان را از بعد روشپردازانی هستند كه تون دای ، فركالف و فوكو از مهمترین نظریه . 

 . پرداز ارائه دهیمگفتمان هنر را از منظر این سه نظریهكوشیم میاز این رو در این مقاله  .اندهای گفتمانی را ارائه دادهاز بررسی
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 مثهال  عنوان به است  ریتصوی تعامل ساختاری معنا بهی ربص متن  ی ساخت. است تكرارشونده

 را مهتن  ریتفسه  امكهان  و مخاطهب  و اثهر  تعامهل  درجه ریتصو ی  بودنی انتزاع ای یواقع زانیم

 .كندیم فراهم لیتحل دوم سح  به ورودی برا را نهیزم كردیرو نیا. كندیم نییتع

ی هها یژگه یو مفسر منظر از. تاس مفسر تییهن و متنی محتوا ازی كیترك متن ریتفس(  

 فعهال  مفسهر  یههن  دررا  تفسیری هانهیزم كه استیی هاسرن  منزلة به قتیحق در متنی صور

 مفسر یهنی انهیزم دان  و هاسرن  نیای كیالكتید و متقابل ارتكاط محصول ر،یتفس .سازندیم

 هها، فهرض  یپه  نیه ا اامه . اسهت   یتار از برخواسته كه داردیی هافرض یپ متن هر .بود خواهد

ی نهامتن یب بافهت  از متن دكنندگانیتول ریتفس ازی اجنكه بلكه ستندین متن تیخصوص وی ژگیو

 . است متن سك  و ژانری هایژگیو لیتحل شامل گفتمان لیتحل از سح  نیا واق  در. هستند

 اسهت  ی اجتمهاع  ندیفرا ی  ازی بخش عنوان به گفتمان لیتحل ن،ییتك مرحله از هدف( ج

 نیهمونه  و دنبخشه یم نییتع را گفتمان ،یاجتماعی ساختارها چگونه كه دهدیم نشان نییتك

در این مرحله بهه  . باشند داشته ی مزبورساختارها بر توانندیمی دیبازتول راتیتاث چه هاگفتمان

-روند مكارزه و مناسكات قدرت در سه سح  سازمان اجتماعی، نهادی و موقعیتی پرداختهه مهی  

شهود و در  تولید و بازتولیهد مهی  چگونه كه مواض  گفتمان شود تمركز می  بر این مسئلهو  شود

این سح  از تحلیل به امكان تكیین فرایندهای اجتماعی فضای كار هنری . گیردنهایت شكل می

ی هنهر  فهروش  حهراج   یه  یا والیفست  ی یبرگزار هموونی هنری دادهایرو لیتحل از جمله 

 لیه تحل و( ینهاد سح ) هاموزه و هنری آموزشی نهادها طیمح لیتحل ،(موقعیتی سح ) بزرگ

 . سازدیم فراهمبرای ما  را( یسازمان سح )ی اجتماع نظم و  یدئولوژیای ساختارها

 بهرای )ی زبهان ی هها یژگه یو محالعهه  از حركهت  یمعنا به گفتمان تحلیل  ،یدا ون نظر از

 نهادههای  منهاف   و مواضه   شهناخت  برای) انزب كاربرد چگونگی محالعه به ،(متن معنای تحلیل

 موضو،. نامندمی اجتماعی كاویگفتمان را دوم رویكرد این  یداون. است (متن مولد اجتماعی

 سلحهی گفتمان دیبازتول و سلحه اعمال در زبان كاربردی چگونگی اجتماعی كاوگفتمان دری اصل



  خاورميانه هنر گفتمان تحليل 

 09 

 فوكهو (. 88: 81   ،یداون) سازدیم را هجامع وی دئولوژیا انیم رابحه گفتمان، واق   در. است

 در گفتمهان  كهه ی حیشهرا  درکی برا بلكه متن، در نهفتهی معان خاطر به فقط نه را گفتمان نیز

، شودیم آنها پیدای  سكب گفتمان كهیی هایدگرگونبرای فهم  نیهمون و شودیم داریپد آنها

 به بلكه آوردینمی رو متفكران شهیاند به گفتمان شناختی برا فوكو. دهدحالعه قرار میممورد 

 بهه (. 18: 81  عضهدانلو، ) شهود یمه  ریه گهمه آن در گفتمان كه كندیمی رو یعمل  دانِیم آن

 مهدرن   یتار ژهیو گفتمان دكنندگانیتول مثابه به فوكو، نظر در ،یآموزشی هامكان مثال عنوان

ی برخ قكول عدم یا قكول و ینادرست وی درستمالک  آنها در كهیی هامكانی یعن شوند یمی تلق

 ،گفتمهان  مختلف انوا، به را افرادی دسترس التیتشك نیا. گرددیم دیتول مدرن سخن حقوق از

 مثابهه  بهه  تهوان مهی  نیهز  را هها موزه و هاگالری فوكو دید از(. 12: همان) دارند خود كنترل تحت

 یها  تاییهد  را اثر ی  بودن هنری كه هاییمكان گرفت  نظر در مدرن هنر گفتمان تولیدكنندگان

 . سازندمی فراهم هنر ازی خاص نو،به  را افراد دسترسی امكان آن نمای  با و كنندمی رد

 و   اثهر  ژانر و كالكدی بصری، هایویژگی شامل سح  ی  در هنر گفتمان تحلیل بنابراین

 بها  آن مقایسهه  نیهمون و) هنر تاری  با آن نسكت و اثر بینامتنی تفسیر شامل باالتر سححی در

 تحلیهل  بهاالتر  سححی در و گرددمی( كندمی روشن را آن تمایزم و مشابه هایویژگی كه آثاری

 محالعهه  ماننهد  كند می فراهم را اثر خل  امكان كه است ایاندیشه فضای محالعه شامل گفتمان

 كهه ( فهروش  ههای حراجهی  و هها فسهتیوال  مانند) هنری رویدادهای و هاموزه آموزشی، نهادهای

 محالعهه  .دهنهد مهی  قهرار  رد یا تایید مورد را آثار از برخی و كنندمی بازتولید را گفتمانی فضای

 محالعه امكان ما به همین و است هنری هایسك  محالعه از رفتن فراتر معنای به هنر گفتمانی

 هنهر  پسااسهتعماری،  و اسهتعماری  هنر ملی، هنر فمنیستی، هنر مانند هنر از ایتازه هایجریان

 . دهدمی را خاورمیانه هنر مانند ایمنحقه هنرهای دیگر و آفریقایی آسیایی،

                                                 
1. text 
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 ازی ادیه ز تعهداد  رایه ز ،دانسهت  هنهر  ازی سهكك  تهوان ینم رای ستیفمن هنربه عنوان مثال 

 هنهر  واقه   در .انهد پرداختهه ی سهت یفمن آثار خل  به متفاوتی هافرم و هاوهیش به زن هنرمندان

 هنهر . یافهت  گسهترش  و رشد یفمنیست گفتمان در كه استی گفتمان هنر ازی انمونه تیفمنیس

 ناشی كه هنری. است مرد هنرمندان به نسكت زن هنرمندان مشترک مواض  محصول فمنیستی

 اسههت شههانمحالكهها افههزای  و هنههر  یتههار از شههان حههذف بههه نسههكت زن هنرمنههدان آگههاهی از

 (. 11: 888 ن،یناكل)

 و رمزآلهود ی هنهر  عنهوان  بهه  شهرق،  هنهر ونه دیگری از هنر گفتمانی اسهت   هنر شرق نم

. شهد  پرداختهه  و سهاخته  ،بهود  اسهتعمار  محصهول  خهود  كهی شناسشرق گفتمان در نامتعارف،

 بر بریتانیا سلحه دوران در كه بود هاییدیدگاه و هارویه قواعد، از ایمجموعه استعماری گفتمان

 هها، گهزارش  هها، سهفرنامه  ادبهی،  هاینوشته تولید موجب و فتگر شكل استعماری هایسرزمین

 ادوراد. دنشهو مهی  شناخته شناسیشرق عنوان به كه گردید متونی دیگر و سیاسی هایمرامنامه

 تحهت  كشهورهای  خوارسهازی  و غیرسهازی  گفتمان را شناسیشرق فوكو دیدگاه اساس بر سعید

 ههایی واژه از اسهتفاده  با استعمارگران(. 2  : 88  میلز،) داندمی اروپا فرهنگ برابر در استعمار

 تحهت  كشهورهای  فرهنهگ  و هنهر بهرای اشهاره بهه     پیشاصهنعتی  مانده،عقب ساده، بدوی، چون

در (. 88  میلهز، ) بودنهد  گذاشهته  سر پشت خود كه كردندمی تكعید ایدوره به را آنها استعمار

 كهه  كهرد  اشهاره  ایرانهی  نگهارگری  از ههای یغرب تفسیرهای به توانمی مثال عنوان بهاین رابحه 

 .دانستندمی آنها ماندگیعقب و تبدوی از اینشانه را ایرانی نقاشی در پرسپكتیو فقدان

 ورود. های هنر گفتمانی هستندهنر آسیایی و هنر كشورهای جهان سوم نیز از دیگر نمونه

 بیهان  بهرای  هنرمندان دستمایه پاارو هایموزه به آسیایی و استرالیایی آفریقایی، بدوی هنرهای

 ابژهبه  استعمار تحت كشورهای. گردید پیشامدرن جوام  نوستالوژی توصیف و عقب به بازگشت

 دوم نیمهه  در چهه  اگهر . تكدیل شهد  مدرن هنر سوژهبه  گراییبدوی و بدل گردیدند غر  دان 

 جههان  تقسهیم  مانند آن از ایتازه هایصورت اما بود رسیده پایان به استعمار دوران بیستم قرن
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 سهال  در مثال ند،بود تغییرات این از متاثر نیز هنری هایجریان داشت  ادامه سوم و دوم اول، به

آسهیا، آمریكهای التهین،     از آثهاری  كهه  شد برگزار نواشنگت در سوم جهان هنر فستیوال 813 

 بدوی» نمایشگاه ورکنیوی مدرن هنر موزه 883  سال در. اعرا  و آفریقا در آن شركت داشتند

اسهتوار   اسهتعماری  فهرض  همان پایه بر نمایشگاه این. كرد برگزار را «بیستم قرن هنر در گرایی

. كندمی تغذیه جایی هر از بومی غیر و بومی هایمایهدست از و است غربی ایپدیده هنر كه بود

 هنهری  و بهود  آمهده  سهر  به استعمار دوران دیگر زیرا شد مواجه زیادی انتقادات با نمایشگاه این

« ساحران زمهین »نمایشگاه بزرگی با عنوان  888 در سال . بود شكوفایی حال در پسااستعماری

در مركز ملی هنر مدرن جورج پومپیدوی پاریس برگزار شد كه تالش كهرد مكهانی ایهدئولوژی     

كشهور مركهز    11هنرمند از  11 در این نمایشگاه آثار . قدرت استعماری در هنر را نادیده گیرد

شركت داشتند و هنرمندان در شرایط یكسان بهه ارائهه   ( غیر غربی)كشور پیرامون  11و ( غر )

این نمایشگاه بر پایه نسكیت فرهنگی و تعامالت بین فرهنگی برگزار شهد نهه   . آثارشان پرداختند

 ،یاهیحاشه ) گهران ید ،یاسهتعمار  مابعهد  دوران در سهان  نیبهد . بر پایه فرهنگ مركز و پیرامون

 گفتمان تنها به منزله  غر  هنری ایده و كردند رشد به شرو،( مستعمره و افتهین توسعه ،یبوم

 .(1  : 88  آرچر،) دندیكش چال  بهرا  مسلط

گیری نو، خاصی از هنر بر اساس قواعهد گفتمهانی بهه    تر در با   شكلبرای محالعه دقی 

ورمیانه خهواهیم پرداخهت  در ادامهه بهر مكنهای      یابی هنر خاگیری و ساختبررسی فرایند شكل

تحلیل فوكو نشان خواهیم داد كه چگونه در هنر خاورمیانه نو، خاصی از قواعهد زیكاشهناختی و   

 .یابندمشروعیت می( در دنیای هنر)قراردادهای هنری  توسط نهادهای قدرت 

 

 خاورميانه هنر گفتمان تحليل

. اسهت  شده محرحی الملل نیب سح  در زیانگشگفتی انهگو به ریاخی ها سال درهنر خاورمیانه 

پهس از  ... زمینه هنرهای تجسمی، سهینما و موسهیقی و   دری هنر دادیرو ی  عنوان به هنر نیا
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ههای متعهدد بها عنهوان هنهر      نگارش كتا . قرار گرفتمورد اقكال  سراسر جهاندر  1111سال 

 نادینهه مهونم  ، (1118) 1پرتهر ونتیها   ،( 111)  رز عیسها خاورمیانه یا هنر اعرا  و ایران توسط 

و منتقدان و مفسهران دیگهر، همونهین     1(1 11) سائب ایگنر، (1118) 3، لیزا فرجام  (1118)

های فروش بها ایهن عنهوان،    ها و برگزاری حراجیهای هنری، تاسیس نگارخانهبرگزاری فستیوال

ههای مشهتركی مجموعهه آثهار     امها چهه ویژگهی   . است ایگیری جریان هنری تازهنشان از شكل

دههد؟ آیها فهرم، شهكل،     را كنار هم قهرار مهی  ... كشورهای مختلف چون ایران، مصر، عربستان و 

توان آن را سك  هنری دانست؟ برای تكنی  و مضمون مشتركی در این آثار وجود دارد؟ آیا می

فراتهر رفهت و   ( وهها تصهاویر و تابل )ها باید بتوان از سح  تحلیل متن تر این پرس بررسی دقی 

 : تری را پاس  دادهای عمی پرس 

نوعی بازنمایی از شرایط فرهنگهی و اجتمهاعی آنهها اسهت یها       آیا آثار هنرمندان خاورمیانه

 مسائل خاورمیانه؟ آیا هنرمنهدان خاورمیانهه بهه     در های غربی ای به كنجكاویهای كلیشهپاس 

ی اسالمی مشغول هستند یا به بازسازی آنهها در  هاشناسانه از سرزمینشرق هایكلیشهواسازی 

ای از جغرافیهای  ههای رسهانه  خاورمیانهه بازسهازی كلیشهه    شمایلی تازه و بازار پسهند؟ آیها هنهر   

های اجتماعی تازه نیست؟ یا درخواست( سپتامكر   در ارجا، به القاعده و )بنیادگرایی اسالمی 

های مشهترک انسهانی و فهارز از    ه دنكال ارزشدر جوام  اسالمیِ پسااستعماری وجود دارد كه ب

های فرهنگی به دلیل بهازار پهر   واقعیت این است كه فرار از این كلیشه»؟ است مرزهای فرهنگی

فهروش   یگونه، نهوآوری قربهان  گیرد و اینرونقی كه دارند، تنها در مواردی بسیار نادر صورت می

دند هنر خاورمیانه بازسازی تقابهل شهرق   از این رو برخی معتق(. 1 : 88  مصحفوی،)« شودمی

از ی  سو هنرمندان خاورمیانه قرار دارند كه بها سهحر و جهادو،    . اسرارآمیز و غر  روشنگر است

                                                 
1 . Issa Rose  
2 . Porter, Venetia 
3 .Nadine Monem 
4  .  Farjam, Lisa 
5 .Saeb Eigner 

http://www.google.com/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Rose+Issa%22
http://www.google.com/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Venetia+Porter%22
http://www.google.com/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Lisa+Farjam%22
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سهازند و در  را مهی ( ساده اما پیویهده )شان، معمای معانی مندیِ بدویآفرینند و با آیینابهام می

كننهد و در  ها كشف رمز میدارند كه در موزهگر غر  قرار سوی دیگر منتقدانِ روشنگر و تحلیل

این طرح هنر خاورمیانه بهه عنهوان هنهری    بنابر. گذارنداقعی آثار قیمت میها بر ارزش وحراجی

 .  جهانی ه محلی همواره مورد مناقشه است

هنر اسهتعماری عنهوان   پروژه انتقادی هنر خاورمیانه را ادامه  ایدر مقاله( 1118)  كاكس

او . شهود های حراج و دیگر نهادهای هنر غهر  دنكهال مهی   ها، خانهها، گالریط موزهكرد كه توس

كنهد  نهادههای هنهر غهر  بها      معتقد است كه هنر خاورمیانه تجربه هنر آوانگارد چین را تكرار می

انتخا  و خرید آثاری از هنر معاصر چین، آثاری را مورد توجه قرار دادند كه با تعریف آنهها از هنهر   

این جریان موجب شد هنرمندان بهرای موفقیهت در بهازار طراحهی     . نگارد غربی همخوانی داشتآوا

اما پس از چندی حكا  ایهن هنهر   . در خل  آثارشان از فرمول تعیین شده غربی تكعیت كنند ،شده

هنهر خاورمیانهه در    تركید و تاثیر زیانكاری بر هنرمندان چینی گذاشت  همین ماجرا اكنون بهرای 

هنر خاورمیانهه فاقهد وجهه اشهتراک     جا كه از آناز این منظر، (. 1118كاكس،)ار است حال تكر

آن را تهوانیم  برخوردار نیسهت ، نمهی  انسجام الزم نیز از و به لحاظ شكل و اجرا  باشدمی معنایی

هنر خاورمیانه بی  از آن كه نو، خاصی از هنر باشهد، سهاخته و پرداختهه    . سك  یا ژانر بنامیم

خانهه حهراج كریسهتی،     نظیهر  نهادهای هنهری   از سویبازاری كه . از بازار هنر است نو، خاصی

 . نیویورک و برخی خریداران ایرانی و عربی مورد حمایت قرار گرفته است و موزه هنر انگلستان

و همونهین  ( دین اسالم و هنر اسهالمی )های مشترک فرهنگی توان زمینهبا این حال نمی

 در بهین را ( به عنوان كشهورهای جههان سهوم و در حهال توسهعه     )اعی های مشترک اجتمتجربه

ههای  ههای مشهترک، ویژگهی   نماید كه این زمینهه بدیهی می. كشورهای خاورمیانه نادیده گرفت

-مشتركی را در مضمون و شكل آثار هنری كشورهای مسلمان منحقه خاورمیانه به وجهود مهی  

 . گذاری كردهنر خاورمیانه نام ها در در ی  مجموعه به نامآورد كه بتوان آن

                                                 
1 . Cocks, Somers 
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گونه كه در مكاحث نظری محرح شد، رویكردهای مكتنی بر تحلیل سهك  اجتمهاعی   همان

پردازند در های اجتماعی میآثار هنر كه به بررسی رابحه میان فرم و مضمون آثار هنری و زمینه

بهه جهای   بایهد  ایهن رو   از. تحلیل فضای تولید متكثر و متنو، آثار هنری معاصر كارامد نیسهتند 

های اجتماعی به محالعه فضای تولید هنری و به جهای تحلیهل سهك  بهه تحلیهل      تحلیل زمینه

های آثار هنری ها و شكاهترویكرد تحلیل گفتمان امكان تحلیل تفاوت. گفتمان هنری پرداخت

-عیتپیوندی قدرت نهفتهه در نهادههای مشهرو   كند تا همهمونین كم  می. سازدرا فراهم می

حهراج  های ها و قدرت نهادهای اقتصادی هنر مانند خانهها و گالریبخ  دنیای هنر مانند موزه

میان هنر خاورمیانه و هنهر  موجود های   همونین پیوستگی و گسستشود آشكار  و خریداران 

 . سازدهای هنر مدرن در كشورهای اسالمی را روشن میاسالمی و چال 

و ( تحلیل متن)های زبانی آثار هنری میانه مستلزم تحلیل ویژگیتحلیل گفتمان هنر خاور

-مهی  بیهان  را خهود  مناف  و موض  زبان، از خاصی نو، كاربرد با كه است قدرت نهادهایتحلیل 

 كه است ی«قواعد» تحلیل: هنر گفتمان تحلیلی اصل موضو، اساس، نیا بر(. فضا لیتحل) كنند

 و دییه تا ههای اسهتراتژی  با وندیپ در را تیهو اشكال و دارد وجود قدرت روابط و زبان كاربرد در

« قواعهد »  یتوضه  در فوكو. كندیم نییتع( سك  وی نشگریآفر وهیش) كردار ازی خاص نو، طرد

 جسهتجو  گفتمان متن در دینكا را زبانیباز قواعد كه است معتقد گفتمان بروز و ظهور بر حاكم

ی یعنه  اسهت  مزبهور  گفتمهان  دكننهده یتول كهه  افتی یادنهی كاركردها در را آن دیبا بلكه ،كرد

 اعتقهاد  بهه (. 11: 18  مران،یضه ) رهیه غ و هاموزه ،ییقضا دستگاه ،یروان شگاهیآسا مارستان،یب

ی هها اسهلو   وحدت(   موضو، وحدت( الف: از عكارتند« گفتمان ی  گیریشكل قواعد» فوكو

  31 : 18  فهوس، یدر) راهكهرد  وحهدت ( د هها گهزاره  سهازمان  ای میمفاه نظام وحدت( جی انیب

 و هها گهزاره  سهازمان  ،یانیه ب اسهلو   موضهو،،  وحهدت  لیه تحل بهه  نیبنابرا(. 11: 18  ه،یریبش

 .گردد روشن آنی گفتمانی صورتكندی هایژگیو تا میپردازیم انهیخاورم هنر در راهكردها
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 را گفتمهان   ی یهاگزاره مورد ارجا،ِ موضو، فوكو،: خاورمیانه هنر در موضو، وحدت (1

 كهه یی هها نهیزم وی خیتار طیشرا ای ظهور سحوح( الف: دهدمی قرار محالعه  مورد سح  سه در

 كهه یی هها  كهانون  و هها نهه یزمی عنه ی) است داده را موضو، درباره گفتگو و گفتمان، ظهور اجازه

 ،یاعاجتمه ی هها گهروه  خانواده،ی ها حوزه مانند شود یم محرح و ظاهر آنها دریی شناسا موضو،

 كننهده نیهی تع مراجه  (  ...( ویی قضها  دسهتگاه  ت،یجنس هنر، ،یمذهك جامعه ،یشغلی هاگروه

 نظهر  مهورد  موضهو،  كهه  داده را اریاخت نیا آنها به جامعه كهیی نهادها و اشخاصی عنی) موضو،

 جهدول ( ج..( وی مهذهك  مراجه   ،ییقضها  مراجه   ،یپزشهك  جامعه مانند ،كنند نییتع را گفتمان

ی بنهد طكقه ویی شناسا موضو،، آنها اساس بر كهی عواملی عنی) موضو، اتیخصوص ای مختصات

 اسهت  ممكهن  شهده،  یهاد  سح  سهی محتوا ویی شناسا موضو، كه كند یم انیب فوكو(. شود یم

 كهه  هسهتند  روابهط  نیا. است فوق سح  سه انیم موجود روابط است مهم آنوهی ول یابد رییتغ

ی خیتهار  ظهور طیشرا جهینت در و گفتمان  یی یشناسا وضو،می پراكندگ ای یریگ شكل قواعد

  11 : 11   بزرگههی،   3 : 81  زاده،گههلآقهها  22: 88   فوكههو،) دهنههد یمهه شههكل را آن

 (.12:  8  سلیمی،

 نهیزم( كریستی حراج خانه اسالمی هنرهای بخ  متخصصین از یكی)  الوری ویلیام

 تجربیات دوران و بیستم قرن دوم نیمه را آفریقا لشما و خاورمیانه مدرن هنریی شكوفا و ظهور

 ملی، معنوی، هویتی بازساز برای تازه درخواست نوعی دوران نیا در. داندیم 1یپسااستعمار

 خودش دوران به وابسته  كامالً هنر از شكل این. گرفت شكل منحقه این در هنری و فرهنگی

 تنها گرید ،یپسااستعماری هنر عنوان به انهیخاورم هنر(. 81  همشهری،: 1118،یالور) است

 امروز هنر ازی انكارناشدن یبخش به خود و ستین غر ی هنری ندهایخوشا و شامدهایپ رویپ

 رای اهیحاشی كشورها هنر كه غر ، هنر غالب انیجر نقد بای پسااستعمار هنر. است شده بدل

 نگاه با مدرنپست هنر. گذاشت عرصه به پا ،دانستیم هنر ازی اماندهواپس وی فرع انیب

                                                 
1 .Lawrie  .William 
2 .post colonialism  



 98ستان پایيز و زم، دوماره جامعه شناسي هنر و ادبيات، سال دوم، شم       

 

 11 

 پنداشتن ایحاشیه و هنر تاری  نگارش در غر  هنر خودمحوری ،فرهنگ به نگرانهینسك

 گذر دری پسااستعمار هنری ادعا حال نیا با. سازدیم اعتكاری ب را پیرامونی كشورهای هنرهای

 مانند غر ، هنری نهادها همونان رایز ستین اعتنا قابل چندان رامونیپ ه مركزی دوقحك از

ی ایدن قواعد كننده نییتع ،بخ تیمشروع مسلطی نهادها عنوان به هنر،ی هایگالر و هاموزه

 .هستند هنر

 غر  هنری نهادها پرداخته و ساختهی پسااستعماری هنر عنوان بهنیز  انهیخاورم هنر

 سال در هنر، یالمللبین هاییحراج ترینمعروف از یكی عنوان به كریستی حراج خانه. است

ی هاموزه استقكال با بازار نیا. كرد سیتاسی دوب در را خاورمیانه هنر موف ِ فروش بازار 1111

 و شد مواجه ورکیوین هنر موزه و انگلستان هنر موزه ، لندن آلكرت و ویكتوریا موزه چونی مهم

 چند و میگنهاگو موزه شعكه سیتاس نیهمون. دیگردی داریخر باالی هامتیق بای ادیز آثار و

 مراج  و نهادها عنوان به هااین. افزود بازار نیا تیاهم بری بود در هنری جهان مركز

 .   بخشندمی مشروعیت هنری جریانی عنوان به خاورمیانه هنر به موضو،، كننده نییتع

 طی 1سیاسی جغرافیای این. است خاورمیانه سیاسی ژئوپولیتی  خاوریانه، هنر مختصات

 و ایران سیاسی هایكشمك  نفتی، هایجنگ واسحه به 1111 سال از پس و 881  دهه

 نقحهی   به القاعده وابسته به تروریستی هایگروه ظهور همونین و اسرائیل و اعرا  آمریكا،

 تقابل و اسالمی بنیادگرایی ظهور. گرفت قرار جهان اخكار صدر در و شد بدل سیاسی حساس

 گراییسنت میان كشك  افزای  نهایت در و اجتماعی متوسط طكقه رشد تجدد، اندیشه با آن

  یاستراتژی ایجغراف. گردید آشكار هنری و اجتماعی سیاسی، مختلف هایعرصه در نوگرایی، و

 ن،یبرل واریدی فروپاش از بعد نود دهه دری شرقی اروپا هنر مثال ،ستینی اتازه تجربه هنر

                                                 
1 . Victoria & Albert Museum in London 

 ،تیكو  ،قحر  ،عمان  ،یسعود عربستان  ،عراق  ه،یسور  ه،یترك  ن،یبحر  ران،یا  ،یعرب متحده امارات  اردن، كشورهای شامل خاورمیانه. 
 .است (غزه نوار و اردن ودری باختر كرانه رندهیدربرگ كه) نیفلسح و لیاسرائ من،ی  مصر،  لكنان، 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B7%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B7%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%88%DB%8C%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%88%DB%8C%D8%AA
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ی اقتصاد سكقت از پس نیچ هنر. گرفت قرار توجه موردی یوگوسالو جنگ وی شورو سقوط

  یاستراتژ تیموقع امروزه اگرچه نیز یجنوبی كایآمر و قایآفر هنر. گرفت قرار توجه مورد نیچ

: 88  نچ،یو) داشتند  یاستراتژی هایژگیو مستعمرات عنوان بهی زمان اما ندارند یحساس و

  یافزا ناامنی اسیس نظر از مناط ِ هنری برای كنجكاو  زین سپتامكر     یوقا از پس(. 31

 بای گاه ناامن وی نفت منحقه هنر مختصات با انهیخاورم هنر(. 1 : 88  ،یمصحفو) یافت

 عنوان با  مانیا هنا از اثری   شماره تصویر) ردیگیم قرار اخكار صدر در «شرارت محور» عنوان

 (. تروریسم

 كشورهای چه اگر. است مسلمانی كشورها معاصر هنر انه،یخاورم هنر گرید مشخصه

 آن امروزی معنای به خاورمیانه هنر اما دارند خود تاری  در اسالمی هنر از ایگنجینه خاورمیانه

. است مدرن عصر در دینی زندگی هایچال  بیان هنر این اصلی موضو،. نیست اسالمی

 هنر هایمایهنق  كارگیری به همونین و شهودگرایی و گراییعرفان نوعی با هنرمندان

 كه اسالمی هنر آثار رو این از. پردازندمی دینی زندگی واسازِ  به اسالمی تصویری و تذهیكی

-می خریداری دارانمجموعه و هاموزه توسط و رسدمی فروش به كریستی حراج خانه در اغلب

 دنیابمی مسلمان كشورهای در مردم روزمره زندگی شكل از انتقادی و سیاسی تفسیرهای شود،

 نشاط شیرین از اثری   شماره تصویر و عراقی هنرمند 1الخادی آیدا از اثری 1 شماره تصویر)

 (. ایرانی هنرمند

 دیبای شناسنهیرید در كه دیرس جهینت نیا بهی گفتمان قواعد درک منظور به فوكو ( 

 ح ی كسان چه( الف: پردازدیم مساله نیا از جنكه سه به او. گرفت نظر در رای انیبی هااسلو 

( ج كنندیم زیتجو را احكامیی نهادها چه(   دارند هااسلو  و واژگان احكام، از استفاده

 ستیچیی شناسا مورد موضو، قكال دریی شناسا قدرتی دارای هافاعل و نهادها تیموقع

ی خاص نو، از استفاده در نیمعی نهادها یا اشخاص ح  به كردیرو نیا(.  1 : 18  فوس،یدر)

                                                 
1 . Henna.mania 
2 . Ayad Alkadhi 
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 در پزش  آموز،دان  برابر در معلم تیموقع مانند :پردازدیم هاكردار و هاواژه الحات،حاص از

 . هنرمند برابر در منتقد و متهم برابر دری قاض مار،یب برابر

. كنهد مهی  تكعیهت  هنهر  بهازار  و هنهر  دنیهای  عام قواعد از خاورمیانه هنر بیانی هایاسلو 

 و هها مهوزه  ها،یگالر از محدودی امجموعه دهند،می ظهور امكان خاورمیانه هنر به كه نهادهایی

ی الملله نیب سح  در آنها عرضه و آثار دیخر به اقدام كه هستند  هاهنرگردان و هنر كارشناسان

 قهدرت  كهه ) شناسهنده  فاعهل  عنهوان  به غر  دوگانه محور بر همونان انهیخاورم هنر. كنندیم

 كهه )یی شناسها  موضهو،  عنهوان  بهه  شرق و( دارد اریاخت در را بودنی هنر ریغ یا یهنر قضاوت

 خانهه  انیجر نیای اصل گردانندگان. دارد قرار( است نشده دانسته و نشده كشفی معان از سرشار

 هسهتند  ی امنحقهه  هنهر ی هها یگالر ازی اشككه و كایآمر و اروپا هنری هاموزه ،1یستیكر حراج

ی گهالر  ران،یه ا در همها  و مهاه  حون،یسه  ،یدب رد 1سوم خط و 3یمجلس ، سكز هنری گالر مانند

 دمشه   در 8امیا ،(مصر) قاهره در 8شهر خانه ،(لكنان) روتیب در 1زیرابی ژان ت،یكو در 2السلحان

 وی ابهوظك  هنهر  شگاهینما و شارجه دوساالنه همراه به اردن، در 1 الفنون دارات ،(هیسور) دمش 

 .(1118،یالور) انهیخاورم منحقه در هاهنرگردان گرید

 شده آفریده اثر هر و دانست هنرمندان همه درخش  عرصه تواننمی را خاورمیانه هنر اما

 توصهیف  ایهن  كهارگیری  بهه . نامیهد ی اخاورمیانهه  هنر را خاورمیانه كشورهای هنرمندان توسط

 هنرمنهدان . گرفهت  سهراز   هنرمنهدان  همه درتوان آنها را نمی كه است هاییشرطپی  مستلزم

 آثارشهان  دری خاصه ی هها یژگه یو بها  دارنهد  خود با را مدرنپست ازی عام فیتوص كه انهیخاورم

                                                 
1 . curator  

 ای شركت كریستی در دبی برگزار شدنخستین حراج منحقه( شمسی 81  )میالدی  1112در سال  . 
3 . Green Art 
4 . Majlis 
5 . Third Line 
6 . Al.Sultan  
7. Janine Rubeiz 
8 . Townhouse  
9 . Ayyam 
10 . Darat Al.Funun 
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ی نگهاه  با اغلب كه گیرندمیی جا انهیخاورم هنر فیتعر دری كسانی عكارت به. شوندیم شناخته

 سهم یمدرن و سنت تقابل ،یاسالم حجا  و زنان مسالهمثال پردازند یم منحقه مسائل بهی انتقاد

 شهماره  تصهویر ) هستند مدرن و تازهی لیشما دری شرق هنر كننده دیبازتول كهی نیمضام گرید و

 هنرمنهد (. مصهری  هنرمنهد  اودیسهیان  از اثهری  1 شهماره  تصهویر  زاده حسهن  خسرو از اثری 3

 به مشترک زبان و ژهیو نگاه با كهی كسان حلقه. است بودن حلقه دری معن به بودن ایانهیخاورم

 (. 88  ان،یافسر) پردازندیم خاصی مسائل طرح

ی بررس به دیبا گفتمان، ی  ناهمگون و پراكنده میمفاهی ریگشكل نحوهی بررسی برا ( 

ی بررسه  در ،فوكهو  نظهر  از. پرداخهت  گفتمهان  آنی ها گزاره سازمان یا میمفاهی ریگشكل نحوه

 نهد مان هها گهزاره ی تهوال  اشهكال ( الهف : كرد توجه ریز عناصر به دیبا آنها نق  و ها گزاره سازمان

 یها  قكهول  نحهوه  مانندی ستیهمز اشكال(   آنها بیترك اشكال وی وابستگ انوا، استنتاج، اشكال

 مثل ،یانجیمی هاهیرو( ج... و سنت تكرار، ،یمنحق اعتكار ،یتجرب  یتصد براساس ها گزاره طرد

 انتقههالی ههها روش و اعتكههار نیههیتع هههایروش ابزارههها، ،(بصههری ای یههكالمهه) نگارشههی فنههون

ی ریه گ شهكل  نحهوه  دربهاره  فوكهو  لیه تحل از بخه   نیا(.  1:  8  می،یسل  81: 88  فوكو،)

ی نهوع  موجب به قواعد، نیا است معتقدی و است   ینزد اریبس ژانر لیتحل به گفتمان، میمفاه

ی گفتمهان  حهوزه  نیه ا در گفهتن  سهخن ی په  در كهی افراد همه بین همشكل و كدستی ینامیب

 (. 13 : 18  فوس،یدر) كنندیم عمل هستند،

 آثهار  ایهن  بایهد  خاورمیانه هنر در ها گزاره سازمان یا میمفاهی ریگشكل نحوهی بررس برای

 و  یه تلف هنهر،  ایهن  بصهری  عناصر. كرد تفسیر مدرن هنر وی اسالم هنر تینامتنیب در را هنری

 مثهال  عنهوان  بهه . اسهت ی امهروز  و مهدرن ی زنهدگ  مهتن  دری نییآ وی نیدی هانشانه از كییترك

 گهروه  و سپتامكر    واقعهی هانشانه بای رانیا مساجد ،یاسالم هنری میاسلی هاطرحی نیمنشه

 بهر ی فارسه  وی عربی هانوشته یا ،یرانیا اتورینیم و جنگندهی هاراكت بیترك نیهمون القاعده،

-یمه  روشهن ی نامتنیبی ریتفس در را معنا چندگانهی هاداللت ،یمیقد صفحات یا روزمره اءیاش
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ی نمادهها  كنهار  در ،یرانه یا حمهام  و گنكهد  فهرش،  ماننهد ی تیهوی نمادها مثالی عكارت به. سازد

ی خیتهار  فرهنهگ  بهه  ارجها،  در را ریتصو خوان  ،یاسیسی دادهایرو و چادر مانند  یدئولوژیا

 .  است ساخته ممكن مسلمانی كشورها روزمره فرهنگ و اسالم

 در. سهازد یم ممكن رای مشخصی تنكاطاس ساختار كشف انهیخاورم هنر در نیمضام تكرار

 دری تیجنسه ی هها چهال   - : از عكارتنهد  انهه یخاورم هنهر  آثهار  مضهمون ی كلی بنددسته ی 

 و سهنت  انیه می تضهادها  -1ی سهت یفمن نیمضهام  و حجها   ،ینابرابر مانند مسلمانی كشورها

ی تضادها -3( یبدو) مدرن از  یپی سادگ وی شرقی هاشهیكل تكرار و سمیاگزوت -  سمیمدرن

 انهه، یخاورم هنهر  در رانیه ا هنهر  سهاز انیجر گاهیجا به توجه با. استیس و نید انیم  یدئولوژیا

و قواعههد  غالههب نیمضههام بههه انههه،یخاورم هنههر در موضههوعاتی پراكنههدگ روشههن شههدن ی بههرا

 :  از عكارتند كه میپردازیم رانیا معاصر هنر در آفرینشگری

 فرهنهگ  نیه ای اصل لیشما. شناسانهشرقی بصر نگفرهی هاشهیكل و هالیشما بای باز -1

 حكهام  برهنهه،  مهه ین یها  حجها   در دهیپوش یِشرق لوند و منفعل ز،یرازآم زنان رای بصر

-یمه  لیتشكی شرق حمام و سراحرم دربار، چونیی فضاها در هابرده ان،ییروستا ،یشرق

 و انیریقهد ی شهاد  نشهاط،  نیریشه  ،یكتهابو  افشهان  آثار در اغلب كهی موضوعات. دهند

 . شودیم دهیدی شهكاز رانایش

ی رانیای واالی سنت فرهنگی ها نشانه انیمی ضمن و آشكار وندیپ جادیا وی همجوارساز - 

 اشهكار  و معاصهر  رانیا دری شهر هیحاش و لمپن روزمره، فرهنگی هاجلوه و سو ی  از

 نیهمه  در. گهر یدی سهو  ازی اسه یسی ها نشانه وی سنت فرهنگ همان مكتذل یا انهیعام

 انهه یعام اصحالحات با كهنی رانیا لیشما ی  عنوان به را كوزهی ریمش فرهاد چارچو 

 ارتكهاط  در رای تخته  چونی انضمام یلیشما آو دونیفر و كندیم همراه افتاده پا  یپ و

 . كندیم میترسی اریع وی قلندر ،یپهلوانی هاانگاره با
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 نهه یزم دری اسه یس وی اجتمهاع  یهها تیمحهدود  وی فرهنگ هی  خیتاری تضادها  ینما - 

 رایسهم  چهارچو   نیه ا در. جوانان و زنان مسائل بر تمركز با رانیا عاصرمی شهری زندگ

 زادقهره  وشیه دار و كنهد یمه ی نقاشه  بستهی نما وی داخلی فضا در را جوانان اسكندرفر

 .كندیم ریتصو تهرانی خح خطی وارهاید نهیزم بر و روادهیپ در را جوان دختران

ی دادهایه رو و انقهال   مساله به ژهیو به رانیا معاصر  یتار مسائل و هانشانه به تنپرداخ - 

 .فروهر پرستو و انیتوكل وشاین ان،یزیتكر ترایم ،ینجوم كزادین آثار مانند. آن از پس

 رازهیشه  و زادهیوسف كامران آثار مانند. یمولو بر تمركز بای عرفانی ها یگرا و تیمعنو -5

 (. 8 : 88  اخگر،)ی اریهوش

 و فنهون   یه تلف دههد یم شكل انهیخاورم هنر در را میمفاه نظام وحدت كهی گرید نهیزم

 نهوعی  كهه  خهط  هی  نقاشه ی هها  یه تكن ماننهد . اسهت ی اسهالم  هنر و مدرنی بصری ها یتكن

 ازی قه یتلف كهه ی آثهار  مسلمانان نزد كتابت سنت تقدس به توجه با. است خحوط با تصویرگری

 آثهار  ماننهد . شهود یمه  محسو  مسلمانان مدرن هنر برجستهی هانمونه زا هستند ینقاش و خط

 نیافشه  و رافكنیه تصهادق  آثهار ی برخه  و الرامیپه  فرامهرز  ،یرود زنهده  نیحسه  ،ییاحصا محمد

 (. احصایی محمد از اثری 2 شماره تصویر)ی رهاشمیپ

 وحهدتِ  لیه تحلی بهرا ی سهنت ی هها كوش  ازی یك: خاورمیانه هنری راهكردها وحدت -4

: 88  فوكهو، ) استی مركزی هاآموزه و نیادیبن موضوعات شناخت كردارها، و میمفاه موعهمج

 و هها تفاوت ها،یپراكندگ همه وجود با كه كوهن بورس دگاهید در میپارادا لیتحل همانند ،(11 

 ،یشناسستیز در تكامل اصل مثال طور به است  شهیاندی محور موضوعات دنكال به هاگسست

ی ثابت مجموعه بهی ابیدستی برا است معتقد فوكو. یزبانشناس در هازبان مشترک امنش اصل یا

 مختلهف ی هها حهوزه ی حت یا  یتار در پراكندهی هایهمكستگ محالعه به دیبای نظری هاگزاره از

 امها  دارند وجود امكانی هماهنگی هاسازه چه كه دیشیاند نیا به دیبا نیهمون پرداخت  دان 

 نظری ی هاگزاره درونی ی تضادها و هاتقابل صیتشخ به او نیبنابرا ند،یآینم دوجو به عمل در
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 سهت ین هینظر و میمفاه ازی كدستی یفضا گفتمانی عكارت به(.  1 : 88  فوكو،) پردازدیم زین

 صهورت  ههر  فوكهو  اعتقهاد  بهه . باشدنیز می مجددی ریگشكل و رییتغی هایاستراتژحامل  بلكه

 خواندیم ممكنی هان یگز حوزه را آنها كه ، فضاهایی دارد جوالنی برای خالی فضای گفتمان

 در وی نظهر  ن یگهز  ر،ییه تغی بهرا یی هها یاسهتراتژ  كه است فضا نیهم در(. 12 :منك  همان)

 بر عالوه هنر گفتمان لیتحل دربنابراین  .گرددیم ممكنی گفتمان صورت  ی یریگشكل تینها

ی فرعی هاانیجر ازی متكثر و متنو، مجموعه دیبا مسلطی رنظ اصل یا غالب انیجری جستجو

 . داد قرار توجه مورد زین رای درونی تضادها و

 ادعهای  الكتهه . اسهت  هنهر  جههانی  زبانِ وجود تصور مدرن، مابعدرویكرد  بر حاكمی نظر اصل

 كهرد   نكالد( آن از  یپی حت و) كانت زیكایی و یوق نظریه تا توانمی را شناسیزیكایی جهانشولیِ

 تصهور  عكهارتی  بهه . است اخیر هدور در فرهنگ شدنجهانی محصول هنر، بودن جهانشمول اصل اما

 بهه  زبهانی  از ناشی بلكه نیست هاانسان میان در مشترک یاتا زبانی معنای به هنر جهانی زبان وجود

-مهی  عنهی ی است همراه قدرت سوگیری نوعی با اصل، این رو همین از. است شده گذاشته اشتراک

بهه   فرهنهگ  شهدن جههانی بنابراین   كند؟می ترسیم را جهانی زبان قواعد كسی چه كه پرسید توان

 جههانی  از مفههوم  ایهن  به انتقادی رویكرد است  مسلط فرهنگ سازیجهانی معنای به طور ضمنی 

 برآمهدن . اسهت  گردیهده  سهلحه  تحهت  و بهومی  محلهی،  مقاومت هایفرهنگ پرورشِ موجب شدن،

 از نیهز  هنهر  جریهان  اسهت   پرمنازعه جهانی از نشان شدنجهانی عصر در محلی هایهویت گفتمان

 از. اسهت  محلهی  هه  جهانی هنر پارادوكس از برساخته هنر غالب جریان. نیست مستثنی  قاعده این

  دیگهر  سهوی  از و اسهت  ملهی  و محلهی   بومی، جامعه ی  از برآمده محصولی عنوان به هنر سو ی 

 ورای بشهری  هایتجربه بیان ادعای انهیگرامفهوم و انتزاعی زبانی كارگیری به با كه ای استفرآورده

  یدایه پ گفهت  دیه با منظهر  یه   از. است مدرن مابعد هنر مایهجان ،یدوگانگ نیا دارد  را هاتفاوت

 كشورهایخواست  و غر  هنر شمولیجهان ادعای از ناشی چیز هر از بی  هنر،ی جهانشمول اصل

 تهوان یمه  نیهز،  و بشهری  نههایی  آورددست عنوان به خود هنری هایسك  و مضامین ارائه در مركز
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 اسههت هنههر رشههد مسههیر ایههن در پیرامههون كشههورهای جویانهههمشههاركت تههالش از ناشههی گفههت

 و سهاخته  بیسهتم  و نهوزده  قهرن  طهول  در نامید سلحه اصل را آن باید كه اصل این(. 82  هونور،)

 بهه  سهوم  جهان و استعماری آفریقایی، و شرقی بدوی، هنرهای اصل این سیحره تحت. شد پرداخته

 و نقهوش  هها، موتیهف  مركهز  كشورهای هنرمندان كه شدند توصیف مدرن هنر از فرعی اجزاء عنوان

 . دهند شكل را مدرن هنر جریان نو زبانی با تا گرفتندمی اختیار در را آنها شده انتزاعی اشكال

 رامونیپ ه مركز هنر تقابل تداوم ،یمحل هی  جهانی آثار خل  یبرا هنرمندان تالش واق  در

 طرد و غالب انیجر نقد با مدرنپست هنر چه اگر. است شده بنا آن بر مدرن هنر  یتار كه است

 انهه یخاورم هنر حداقل اما است متكثر و مركز چندی هنر دنكال به هنر، دری اصل انیجر اسحوره

 اسهت،  هنهر ی اقتصهاد  بازار و هاموزهی یعن قدرتی نهادها تهپرداخ و ساخته زیچ هر از  یب كه

 . دارد غر  هنر غالب انیجر بهی شتریبی وابستگ و وندیپ

نهفتهه    خود در را غر ی هژمون ،یمحل هی  جهان هنر اگرچه كه كرد دیتاك دیبا حال نیا با

 د،یه ترد جهاد یا و هنهر،  در غهر   تیمحور نقد راه تنها آن، كالیپارادوكس تیموقع نیهم اما دارد

 را راه ،یفرهنگه  تینسهك  بهر  دیتاك با گاهیجا نیا. استی غرب مدرن هنر  یتار در گسست و ابهام

ی مرز منحقه نیا(   : 88  ) گانیشا ریتعك به. سازدیم فراهمی فرهنگی زنچانه و گفتگوی برا

ی فرعه ی هنرهها  و ردیه بگ شهكل  مها  روزگاری چندفرهنگی آگاه دهدیم امكان كه است فرهنگ

 .دهدمختصری از آنوه گفته شد را نشان می 1جدول شماره . كنند فایای اصل انیجر دری نقش

  گيریشکل قواعدی مبنا بر انهيخاورم هنر گفتمان گيریشکل. 2جدول شماره 

 فوکو دگاهید در گفتمان یک

 شكل قواعد

 ی  گیری

 گفتمان

 صیشخت ابعاد

 یگفتمان قواعد
 انهیخاورم هنر گفتمان توضی 

 وحدت

 موضو،

 ظهور سحوح

 آنها در موضو، كهیی ها حوزه

 مانند.شود یم محرح و ظاهر

 هنر، مذهب، خانواده، حوزه

 ییقضا نظام ت،یجنس

 یرامونیپی كشورها در پسااستعماری هنر

 نهادهای دیگر و هاموزه حراج،ی هاخانه مراج  ،یپزشك جامعه مانند كننده نییتع مراج 
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 وی مذهك مراج  ،ییقضا یی شناسا موضو،

 یهنری نهادها

 هنر دنیای

  مختصات جدول

 موضو، كهی زبخشیتمای مرزها

ی بندطكقه ویی شناسا آن در

 شود یم

 در مسلمانی كشورهای نوگرا هنر

  انهیخاورم سیاسی ژئوپولیتی 

 وحدت

ی هااسلو 

 ی انیب

 ح  كهی كسان

 و واژگان از استفاده

 . دارندانیبی هااسلو 

  ی یهایاحرفه و نیصصمتخ

  حوزه

 با هنرمندان و هنر مفسران و منتقدان

 ی انتقاد ،یاسیس خاص هایویژگی

 كهی نیمعی نهادها

 از نیمعی هاگفتمان

 شودیم زیتجو آنجا

 ی  ای یعلم هینشر ی  مانند

 معتكر دانشگاه

 و منحقه هاییگالر از محدودی امجموعه

 المللبین هایموزه

ی دارا علفا تیموقع

 دریی شناسا قدرت

 موضو، قكال

 برابر در معلم تیموقع مثل

 برابر دری قاض یا آموزدان 

 هنرمند برابر در منتقد یا متهم

ی هاموزه و حراجی هاخانهی هنر كارشناسان

-یم آثار عرضه و دیخر به اقدام كه غر  هنر

 .كنند

 نظام وحدت

  میمفاه

  هاگزارهی توال اشكال
 انوا، ستنتاج،ا اشكال مثل

 آنها بیترك اشكال وی وابستگ

 مانند مدرن هنر وی اسالم هنر تینامتنیب

 دری نیآ وی نیدی هانشانه بیترك و  یتلف

 ی امروزی زندگ

 ی ستیهمز اشكال

 ها گزاره طرد یا قكول نحوه مثل

 اعتكار ،یتجرب  یتصد براساس

 ... و سنت تكرار، ،یمنحق

 و پوش  دمانن مشترکی معان و نیمضام

 كشورهای در سیاسی تنگناهای زنان، حجا 

 ماقكل و ساده زندگی نوستالوژی اسالمی،

 از پس مشترک تجربیات گرید و مدرن

 استعمار

 ی انجیمی هاهیرو

 ای یكالم نگارشی، فنون مانند

 نییتع روش ابزارها، بصری

  انتقالی ها روش و اعتكار

 هنر بستر در مدرن هنری ها یتكن و فنون

 ای یاستشراقی مفهوم هنر مانندی سنت

 گرید و خطینقاش مانندی خاصی ها یتكن

 اجرای ها یتكن

 وحدت

 راهكرد

 وی نظر انیبن وحدت

ی ریگشكل

 هایاستراتژ

 ن یگزی برایی هایاستراتژ

 تینها در و رییتغ نقد، ،ینظر

 صورت  ی یایپوی ریگشكل

 ی گفتمان

 و یمحل هیجهان هنر: هنر جهانی زبان

 یهویتی هاپارادوكس

 

 ی  در تجدد و سنت تقابل از تازه روایتی توانمی را خاورمیانه هنر مجمو، در

 هنر نماینده خاورمیانه هنر الكته. دانستی اسالم هنر یِفرهنگ قلمرو از سیاسی ژئوپولیتی 

 هنر نیهمون. است مسلمان كشورهای مهمترین در مدرن هنر نماینده بلكه نیست اسالمی
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ی هاخانه و هایگالر ها،موزهی برخی یعن) هنری ایدن قدرتی نهادها توسط كهی اانهیخاورم

 ینوع بلكه. ستین مسلمانی كشورها دری هنری هاانیجر همه معرف گردد،یمی معرف( حراج

 وی همخوان هنری ایدن قدرتی نهادهای گفتمان مواض  با كه است هنر از شده ن یگز و خاص

 عنوان به را معاصر هنر ازی خاص نو، د،ییتا و طرد زمیمكان با هنر نیای عكارت به .داردی سازگار

 هنری المللنیب بازار چرخه و هاموزه به ورود اجازه آن  به و شناسدیم تیرسم به انهیخاورم هنر

 .دهدیم

 ،هیحاش ه مركز هنری دوقحكی هاتقابلاست  توانسته انهیخاورم هنر كه ادعا نیا نیبنابرا

ی سنتی هایقحك دوی ورا یریتفس و فهم و كند واسازی رای سنت ه مدرن وی محل هی جهان

 نیریش آثار مثال عنوان به. ستین انهیگراواق  چندان دهد ارائهی مل فرا هی مل غر ، ه شرق

 شود،یم یاد انهیخاورم هنری حت و رانیا معاصر هنر ندهینما عنوان به او از اغلب ،كه نشاط

تصویر ) اهلل زنان عكس مجموعه در. است شرق به نسكت غر ی بصری هاشهیكل از تازه یتیروا

 و اهیس شده  یتفك ریتصاو و اسالم،ی شعائر جنكه یادآور كهی سیخوشنو از استفاده ،( شماره 

 خود در كه وارهیمرثی آوازها و داد، اشاره( رانیا در)ی نید حكومت به كه مردان و زنان از دیسف

 هنر(. 8 : 88  ،یمصحفو) است شرق به غر  نگاه دیبازتول همه ،دارند را شرقی نییآ تیبدو

 . كندیمی رویپ دییتا و طرد زمیمكان ازی گفتمان مواض  اساس بر انهیخاورم

ی هانشانه عنوان به را آنهای شرق اتیمعنو ازیی زدااسحوره با انهیخاورم هنرمندان

 به شرق هنری ااسحورهی هالیشما  ینما با سو ی  از نیرابناب. كنندیم ریتصو  یدئولوژیا

 معنا، از شانكردنی ته و آنها گرفتنیباز به با گریدی سو از و ابندییم دستی شینما تیمحلوب

 انهیخاورم هنر گفتمان در هنرمند ی  تیموفق اوج نیا و ابندییم دست نقادانهی روشنگر به

 بستر ازی فرهنگی هانشانهی جداساز و آشنا عناصر زا نامتجانسی نیهمنش واق  در. است

 آشنا عناصری ناآشناساز پروژه توانیم را روزمرهی زندگ متن در آنها دادن قرار و شانیخیتار

. میپنداریمی هیبد و میشناسیم ظاهرا آنوه دری بازنگری برا استی فرصت نیا. دانست
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 هموون را خود تا دارند نندهیب  یتحر دری سع ساختن مكهم و كردن جیگ با كهی ریتصاو

 تیموفق رمز ر،یتصاو در شناسانهشرقی هانشانه و معناشناسانه كردیرو نیا  یتلف. ندیبك گانهیب

 . است انهیخاورم معاصر هنر در

 و هنر بخ  تیمشروعی نهادها ازی رانیا مدرن هنرمندی رویپی معنا به نیا الكته

-وهیش نیای غرب هنری نهادهای هژمون بلكه ستین شتریب شفروی برا او كاسككارانهی حسابگر

 قصد بدون هنرمند آثار و كندیم میترس ممكنی هاوهیش تنها عنوان به رای هنر ن یآفری ها

 شده طرح نیمضام رد ای بودنی واقع ریغی معنا به نیا نیهمون. ابدییم ارجا، آنها بهی تین و

 هنر گفتمانی ریگشكلی اجتماع زمیمكان دادن نشان ما تالش ست ین انهیخاورم هنر اثار در

شناخته  انهیخاورم هنر عنوان بهكه   یآثاری هنر نقد یا كاشناسانهیز قضاوت نه بود انهیخاورم

 . شونىمی

 

 یريگجهينت وی بندجمع

 سحوح ،یهنر قراردادهای زیكاشناختی، قواعد ها،تواف  ازی خیتاری ساختاری هنر سك 

  (112: 81  هاوزر،) استی بصر موضوعات یا جیرای هاقهیسل ،یهنر مسلطی اهجلوه  ،یتكن

ی صور زبان عنوان به كه دارد خود دری شناختییكایز اریمع ی  همواره سك  از این رو

 محدوده در عمدتا سك ، محالعه نیبنابرا. دهدیم قرار هم كنار در را سك هم آثار مشترک،

 هنر اما. ماندیمی باقی خیتار نهیزم ی  در ،هنرمندان انیم هشد رفتهیپذ مشترکِی هایژگیو

 مشترکی شناسییكایزی الگوها یا هاتواف  اساس بر توانیمی سخت به را مدرن مابعد و مدرن

ی هامجسمه وی نقاش گرید معاصر هنر. داد قرار محالعه مورد مسلطی هاقهیسلی حت یا

 هستند  مختلف اطالعات و عكس نقشه، مدارک، اسناد،این  امروزه بلكه ستینی شگاهینما

 نهیزم امروزه. سازندیم رای هنر آثار یافته تینیع ریغی حت و كاینازی هاوهیش به كه است

 ،ستین هنرمندان انیمی هنر مشترکی هافرم محالعه پسامدرن و مدرنی هنر آثار شناخت
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 محالعه آنوه. كنندیم اجتنا  نیشیپی هافرم تكرار از ،یشخص زبان ابدا، با هنرمندان رایز

یی هادگاهید و مواض  محالعه بلكه ستینی هنر آثار محالعه سازدیم ریپذامكان را معاصر هنر

ی ستیفمن هنر مثال عنوان به. دهدیم قراری هنر مشترک انیجر ی  در را هنرمندان كه است

ی هافرم و هاوهیش به زن هنرمندان ازی ادیز تعداد رایز دانست هنر ازی سكك توانینم را

 .پردازندیمی ستیفمن آثار خل  به متفاوت

 در كه استی هنر آثاردر  مضمون و فرم ازی ثابت اشكال نییتك به قادر تنها سك ، هینظر

 متكثر با امروزه اما باشند  داشته تداوم توانندیمی شاصنعتیپ جامعه همگون و ثابت ساختار

 لیتحل در را سك  هینظر توانینمی هنر ن یآفری فضا تنو، و هنر بر اثرگذاری نهادها شدن

 هنری اجتماع  یتار محالعه در ارزشمندی راثیم هنر سك  هینظر. دانست مدآكار معاصر آثار

ی فضای گونگونه به توجه با بتواند كه استی كردیرو به ازین معاصر هنر محالعه در اما دارد

 ها،هنرگردان منتقدان، هنرمندان، ناآگاهانه و آگاهانهی وندیهمپ لیتحل بهی نشگریآفر و دیتول

ی گفتمان دگاهید طرح با حاضر مقاله در رو نیا از. بپردازد هنری ایدن عامالن گرید و دارانیگالر

 و كرده حركت متنی ورا به آن،ی اجتماع نهیزم در هنری اثر تفسیری جا به دیگرد شنهادیپ

 . رندیگ قرار محالعه مورد متن مولد ایرونده و نهادها متن، تولید فضای

 بصری، هایویژگی محالعه شامل كه گردید تحلیل سح  سه در هنر گفتمان مقاله این در

 و تاری  زمینه با آن نسكت و اثر بینامتنی تفسیر شامل دوم سح  در اثر، ژانر و كالكدی

-می فراهم را اثر خل  امكان كه است ایاندیشه فضای محالعه شامل سوم سح  در و اجتماعی

 هنر فمنیستی، هنر مانند معاصر هنر از ایتازه هایجریان محالعه امكان رویكرد این .سازد

 به آنها محالعه كه ساخت فراهم برای ما را آفریقایی آسیایی، هنر پسااستعماری، و استعماری

 .نكود ممكن هنری سك  عنوان

 هنر گفتمانی قواعد فوكو، نظریه اساس بر و هنر گفتمانی رویكرد با مقاله پایانی بخ  در

 هایاسلو  موضو،، وحدت شامل گفتمانی قاعده چهار. گرفت قرار محالعه مورد خاورمیانه
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-شككه در و تولید، خاورمیانه هنر گفتمان در كه بصری هایاستراتژی و مضامین مفاهیم، بیانی،

 منحقه هایگالری و اروپایی هایوزهم كریستی، حراج خانه مانند هنر دنیای نهادهای از ای

با دنكال كردن قواعد گفتمانیِ  نهایت در .گرفت قرار تحلیل مورد شود،می بازتولید خاورمیانه

گردید و با  در جامعه هنری نقاشان ایران تحلیل پنهان و تازه قواعد ساخت روندهنر خاورمیانه، 

و قواعد هنری رایج میان نقاشان معاصر ایران  ای از قراردادهای زیكاشناختیاین كار ابعاد تازه

 با كه امید و استیافتگی جامعه هنری شناخت سازمان در ایتازه رویكرد گفتمان، .روشن شد

 . آید دست به ایران معاصر هنر از یاگونهدیگر شناخت پژوهشگران، دیگر توسط آن كارگیری به

 

 

 منابع

 . انتشارات حرفه هنرمند تهران، رجمه كتایوم یوسفی،، ت691 هنر بعد از  (88  )آرچر، مایكل 

 .1 -1 ، صص  ه هنرمند، شماره ، فصلنامه حرف«جهانی شدن ایرانی شدن»(. 88  )مجید  اخگر،

 .  ،  فصلنامه حرفهه هنرمنهد، شهماره    «ماندگی و مكانیزم دفاعیترس عقب»(. 88  )افسریان، ایمان 

 1-8صص 

 ترجمهه   ،فراسوی سااختررایی و هرمنوتياک  : فوکو ميشل (81  )هیوبرت  رابینو، پل  دریفوس،

 .نی نشر: تهران بشیریه، حسین

 .11 تا 11 صص ،8 1 شماره ،یفرهنگ هانیك مجله ،«فوکو شهیاند در گفتمان» ( 8  ) اصغر نوه،یمیسل

فه ، فصلنامه حر، ترجمه بهرنگ پور حسینی«هادر راس نقطه تالقی جهان» (88  )شایگان، داریوش 

 .   -1 ، صص  هنرمند، شماره 

 . نشر نی: تهران، گفتمان و جامعه (81  )حمید  عضدانلو،

 مابعهد  و تجهدد  بها  كشهاك   در ایرانی: ایران هویتی هایگفتمان تطورات (18  ) حسین كووئیان،

 . نی نشر :، تهرانسوم چاپ تجدد،

 . نشر نی :، تهرانمچاپ پنج، ترجمه علی رامین، تاریخ هنر (81  )، ارنست جیمكراگ

 .چشمه نشر: تهران ،دانش شناسیدیرینه (88  ) میشل فوكو،



  خاورميانه هنر گفتمان تحليل 

 19 

 ، تههران ، ترجمه فاطمه شایسهته پیهران و همكهاران،   تحليل انتقادی گفتمان (18  )فركالف، نورمن 

 .هاانتشارات مركز محالعات و تحقیقات رسانه

 .شر قصهن :تهران ،شناسی هنردرآمدی بر نشانه (18  )محمد  مران،یض

 ،یانتقااد ی کااو  گفتماان  تاا  متن دستور از: گفتمان ليتحل بر درآمدی (81  )ی ا  ،یه داون
 .  هارسانه توسعه و محالعات دفتردوم  چاپ مترجمان، گروه ،ینكو محمد و مهاجر مهران راستهیو

نامه فصهل ، ترجمه مریم اطهاری، «جهان تصاویر ایرانی از دیدرس بيرانه» (88  )، شعله مصحفوی

 .1 -31، صص   حرفه هنرمند، شماره 

 .نشر هزاره سوم :، تهرانچاپ دوم ، ترجمه فتاح محمدی،گفتمان (88  )میلز، سارا 

 . انتشارات علمی و فرهنگی :تهران ،تحليل گفتمان انتقادی (81  )فردوس  زاده،گلآقا

لنامه حرفهه هنرمنهد،   ، ترجمه مهریم اطههاری، فصه   «خواب عميق هنر معاصر» (88  )وینچ، سوزان 

 .32-31،صص   شماره 

 انتشارات نگاه: تهران، محمد تقی فرامرزی، ترجمه فلسفه تاریخ هنر (81  )هاوزر، آرنولد 

 حهراج  نخستین برگزاری انگیزه به: «هنری آثار در فرهنری تفاهم» (81  ) همشهری روزنامه ----

 .ماه ادخرد اول ،دوبی در مسلمان هنرمندان آثار برای كریستی

 

Nochlin, Linda, ( 888)  Women, Art, And Power, Visual Theory, Edited by 

Bryson, Polity Press. 

Cocks, Somers (2009) Are we colonialising Middle Eastern art? No one 

needs western-style “fine art” with some orientalist flourishes, Published  in 

The Art Newspaper, issue 204, July/August, Published online 8 Jul, 

http://www.theartnewspaper.com 

Soetriyono, Eddy (2009) Trends in the Asian Art Discourse, 2009-12-01 

Lawrie, William (2008) The Middle East and North Africa. in THE 

INTERNATIONAL ART MARKETS, Consultant Editor JAMES 

GOODWIN, Kogan Page, London and Philadelphia. 
Eigner, Saeb; Hadid, Zaha (2010) Art of the Middle East: modern and 

contemporary art of the Arab world and Iran, Published by Merrell 

Monem, Nadine; Sloman, Paul  (2009) Contemporary Art in the Middle 

East: Artworld, Published by Black Dog 

Farjam, Lisa; Saatchi Gallery, (2009) Unveiled: new art from the Middle 

East, Published by Booth-Clibborn 

Zuhur, Sherifa  (1998) Images of enchantment: visual and performing arts 

of the Middle East 

http://www.theartnewspaper.com/issues/204
http://www.theartnewspaper.com/
http://www.google.com/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Saeb+Eigner%22
http://www.google.com/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Zaha+Hadid%22
http://www.google.com/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Nadine+Monem%22
http://www.google.com/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Paul+Sloman%22
http://www.google.com/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Lisa+Farjam%22
http://www.google.com/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Saatchi+Gallery%22
http://www.google.com/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Sherifa+Zuhur%22


 98ستان پایيز و زم، دوماره جامعه شناسي هنر و ادبيات، سال دوم، شم       

 

 18 

Rose, Issa; Pākbāz, Rū'īn , Shayegan, Darius (2001). Iranian contemporary 

art, Booth-Clibborn Editions. 

Porter, Venetia; Caussé, Isabelle  (2008) Word into art: artists of the 

modern Middle East, Dubai, British Museum, Dubai Holding LLC. 

 

 
 عراقی هنرمند ؛2الخادی آیدا 2 شماره تصویر    تروریسم مانيا؛ هنا   رهشما تصویر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 زاده حسن خسرو  4 شماره تصویر                   نشاط شيرین 3 شماره تصویر

 

 

  

 

 

                                                 
1 . Henna.mania: Lalla Essaydi's Converging Territories #24 
2 . Ayad Alkadhi 

http://www.google.com/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Rose+Issa%22
http://www.google.com/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22R%C5%AB%CA%BC%C4%ABn+P%C4%81kb%C4%81z%22
http://www.google.com/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Darius+Shayegan%22
http://www.google.com/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Venetia+Porter%22
http://www.google.com/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Isabelle+Causs%C3%A9%22
http://www.google.com/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22British+Museum%22


  خاورميانه هنر گفتمان تحليل 

 11 

 

 مصری هنرمند اودیسيان  5 شماره تصویر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 احصایی محمد  9 شماره تصویر

 

 

                                                 
1 . Al.Watan Al.Arabi (The Arab Nation) by Egyptian artist Chant Avedissian 


