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تحليل گفتمان هنر خاورميانه :
بررسی شکلگيری قواعد هنری در جامعه نقاشی معاصر ایران

حسین ابوالحسن تنهایی اعظم راودراد محمد رضا مریدی



چکيده
هدف مقاله حاضر تحلیل گفتمانِ هنر خاورمیانه است .از این رو در گام اول با نقد محدودیتهای نظریهه سهك
در تحلیل هنر مدرن ،بر تحلیل گفتمان به عنوان رویكردی جایگزین تاكید خواهیم كرد و در گهام دوم رویكهرد
گفتمانی را برای تحلیل هنر خاورمیانه به كار خواهیم گرفت .تحلیل گفتمان هنر در ی

سهح شهامل تحلیهل

ویژگیهای بصری ،كالكدی و ژانر اثر و در سححی باالتر شامل تفسیر بینامتنی اثر و نسكت آن بها تهاری

و در

سححی باالتر شامل محالعه فضای اندیشهای است كه امكهان خله اثهر را فهراهم مهیكنهد مهواردی هموهون
محالعه نهادهای قدرت سیاسی و اقتصادی و نهادهای آموزشی ،موزهها و رویدادهای هنری (ماننهد فسهتیوالهها
و حراجیهای فروش) كه فضای گفتمانی را بازتولید میكنند و برخهی از آثهار را مهورد تاییهد یها رد قهرار مهی-
دهند  .بنابراین در مقاله حاضر محالعه گفتمانی هنر ،به معنای فراتر رفتن از محالعه سهك ههای هنهری اسهت
كه به ما امكان محالعه جریانهای تازهای از هنر مانند هنر فمنیستی ،هنر ملی ،هنر استعماری ،هنهر آسهیایی و
دیگر هنرهای منحقهای مانند هنر خاورمیانه را میدهد .در این مقاله بهر مكنهای تحلیهل فوكهو از صهورتههای
گفتمانی ،به تحلیل چهار قاعده شكلگیریِ ی

گفتمان یعنهی وحهدت موضهو ،،وحهدت اسهلو ههای بیهانی،

وحدت نظام مفاهیم و وحدت استراتژی در هنر خاورمیانه میپردازیم تا ویژگهیههای صهورتكندی گفتمهانی آن
روشن گردد .این رویكرد ابعاد تازهای از قراردادهای زیكاشناختی و قواعد هنری رایج میان نقاشان معاصهر ایهران
را  ،به مثابه جزئی از هنر منحقهای مزبور ،آشكار خواهد كرد.
واژهگان اصلی :هنر خاورمیانه ،گفتمان هنری ،سك

هنری ،قراردادهای هنری ،هنر ایران

دریافت88/8/ 1 :
.


این مقاله مستخرج از پایان نامه دكتری محمدرضا مریدی با عنوان "سازمان اجتماعی هنر در ایران" است

 .استادیار گروه جامعهشناسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مركز.



پذیرش88/ 1/ 1 :

 .دانشیار گروه ارتكاطات اجتماعی در دانشگاه تهران.



 .دانشجوی دكترای جامعهشناسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مركز.

Hos.ab-ul-hasan_tanhei@iauctb.ac.ir
ravadrad@ut.ac.ir
moridi.mr@gmail.com
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مقدمه
سك

هنری را درونمایه یا ایدهی اصلی مجموعه آثاری میدانند كه آگاهی دوران ،جهانبینهی

یا فكر مسلط را در خود به همراه دارد .اما اكنون با متنو ،و متكثر شهدن شهیوهههای آفهرین
هنری و واسازیِ اسحوره روح دوران یا اندیشه یكپارچه و مسلط از سوی اندیشهی پستمهدرن،
آیا همونان میتوان سك

هنری را مفهومی كارآمد برای نگارش تاری هنر دانست یا در تحلیل

جامعهشناسانه هنر معاصر به كار گرفت؟
در این مقاله با نقد محدودیتهای نظریه سك

در تحلیل هنر مدرن ،بر تحلیل گفتمان به

عنوان رویكردی جایگزین تاكید خواهیم كرد .حركت از تحلیل سك
فراتر رفتن از تحلیل متن است .تحلیل گفتمان هنر در ی

به تحلیل گفتمان به مثابه

سهح شهامل ویژگهیههای بصهری،

كالكدی و ژانر اثر  ،و در سححی باالتر شامل تفسیر بینامتنی اثر و نسهكت آن بها تهاری  ، 1و در
سححی باالتر شامل محالعه فضای اندیشهای است كه امكان خل اثر را فراهم میكند هموهون
محالعه نهادهای قدرت سیاسی و اقتصادی و نهادهای آموزشهی ،مهوزههها و رویهدادهای هنهری
(مانند فستیوالها و حراجیهای فروش) كه فضای گفتمانی را بازتولید میكنند و برخهی از آثهار
را مورد تایید یا رد قرار میدهند  .بنابراین در مقاله حاضر محالعه گفتمانی هنر ،به معنای فراتهر
رفتن از محالعه سك های هنری است كه به ما امكان محالعه جریانهای تهازهای از هنهر ماننهد
هنر فمنیستی ،هنر ملی ،هنر استعماری و پسااستعماری ،هنر آسیایی ،آفریقایی و دیگر هنرهای
منحقهای مانند هنر خاورمیانه را میدهد .همونین در این مقاله با دنكال كردن قواعد گفتمهانی
در تحلیل هنر خاورمیانه ،ابعاد تازهای از قراردادهای زیكاشهناختی و قواعهد هنهری رایهج میهان
نقاشان معاصر ایران آشكار خواهد شد.
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در تحلیل هنر خاورمیانه با این پرس  ،مواجهایم :چه ویژگیهای مشتركی مجموعهه آثهار
كشورهای مختلفی چون ایران ،مصر ،عربستان و  ...را كنار هم قرار مهیدههد؟ آیها فهرم ،شهكل،
تكنی

و مضمون مشتركی در این آثار وجود دارد؟ آیا میتوان آن را سك

هنری دانست؟ برای

بررسی دقی تر این پرس ها باید بتوان از سح تحلیل متن (تصهاویر و تابلوهها) فراتهر رفهت و
پرس های عمی تری را پاس داد .از این رو با استفاده از رویكرد گفتمانی به این پرس

مهی-

پردازیم كه قواعد گفتمانی حاكم بر این هنر خاورمیانه چیست؟ .در این مقاله بر مكنهای تحلیهل
فوكو از صورتهای گفتمانی ،به تحلیل چهار قاعده شكلگیریِ گفتمان یعنهی وحهدت موضهو،،
وحدت اسلو های بیانی ،وحدت نظام مفاهیم و وحدت استراتژی در هنر خاورمیانه میپهردازیم
تا ویژگیهای صورتكندی گفتمانی آن روشن گردد.
نظریه سبک هنری
محتوا یا درونمایه را فكر اصلی و مسلط در هر اثر هنری میدانند اما این فكر اصهلی چیسهت؟
درونمایه یا فكر اصلی اثر از ی

سو با تجربههای اجتماعی هنرمند ،شخصیت و نگهرشههای او

در ارتكاط است و از سوی دیگر با واقعیت تاریخی-اجتماعی پیدای

اثر یعنی با چیزی فراتهر از

نیتمندی و آگاهی هنرمند مرتكط است كهه آن را فكهر مسهلط ،جههانبینهی یها آگهاهی دوران
مینامند .هنرمند شگردها و فنونی را به كار میگیرد تا داللتهای معنایی اثر را یكپارچهه كنهد،
اما هم شگردهای به كار رفته توسط هنرمند تحت تاثیر سهنتههای هنهری دوران اسهت و ههم
داللتهای معنایی اثر با ارجا ،به زمینه تهاریخی و اجتمهاعی آن دوران وجهود دارنهد ازایهن رو
درونمایه اثر هنری واقعیتی تاریخی -اجتماعی را در خود مستور دارد.
بنا به تعریف آرنولد هاوزر همه آثهار هنهری یه
جلوههای مسلط هنری ،در پیدای

دوره ،تحهت تهاثیر سهلیقهههای رایهج و

سحوح فنهی و سهنتههای فرهنگهی سههیمانهد كهه آن را
. Hauser. Arnold
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«سك » مینامند (هاوزر81،

 .)112:به اعتقاد او اثر هنری را نمیتوان از راه توجه به روحیه،

احساسات و نیات هنرمند یا بررسی شگردها و تحسین خالقیتهای او شناخت چرا كه بیهانگری
و فنون هنرمند سخت تحت تاثیر قوانین سهك شناسهانهای اسهت كهه در روزگهار هنرمنهد بهر
بیانگری هنری مسلط بودهاند.
اگرچه هاینری

ولفلین آغاز گر محالعه سك

هنر نیست ،امها اولهین كسهی بهود كهه در

كتا خود با عنوان تاری هنر ( ) 8 1نظریه منسجمی درباره سك

هنری ارائه داد .او معتقهد

بود مجموعه آثار یه

هنرمنهد بهه خهوبی نشهان مهیدههد كهه وی تها چهه حهد تهاب قهوانین

سك شناسانه دوران

است (هاوزر .) 81،از این رو در مقابل تهاری ههای شهرححهال نگارانهه

هنر ،او به دنكال تاری بینام هنرمند یعنی تاری مجموعهای از ادوار و سك های هنری بود.
آرنولد هاوزر متاثر از ولفلین و اندیشههای ماركسیستی (كهه آفرینشهگری هنرمنهد را عملهی
اجتماعی متاثر از جهانبینی مسلط دوران و درونمایه اثهر هنهری را نمایهانگهر ایهن جههانبینهی
تاریخی میدانست) ،به نگارش تاری اجتماعی هنر پرداخت .اندیشه ساختارگرایانه ماركسیستی بهر
آثار كسان دیگری چون لوسین گلدمن نیز بسیار تاثیر گذاشت .گلدمن در كتا «خدای پنههان»
شرح میدهد كه چگونه تاری ادبیات میتواند نماینده ی

دوره تاریخی باشد وی معتقد اسهت

ساختار كلی جامعه به واسحه موجودیت اجتماعی هنرمند ،در ساختار جزیی اثر هنهری بازتها
پیدا میكند (گلدمن .) 8 ،ازاین رو «جهاننگری» را هموون آگاهی جمعهی در تجربههههای
اجتماعی هنرمند میداند كه در آثار او اغلب به صهورت ناآگاهانهه و غیهرارادی تكلهور مهی یابهد.
جهاننگری ،نوعی ابزار مفهومی است كه برای درک جلوههای بیواسحه اندیشهه افهراد ضهرورت
دارد .اما جهاننگری نه پدیدهای فردی بلكه امری اجتماعی است.گلدمن در «خدای پنههان» در
توضی این مفهوم مینویسد :جهاننگری ،دیدگاهی منسجم و یكپارچه درباره مجموعه واقعیهت
است كه به وساطت آفرینشگری هنرمند در اثر هنری بیان میشود  ...اما به ایهن مفههوم انتقهاد
. Wolfflin. H
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میكنند كه چگونه تجربهههای پراكنهده و نامنسهجم زنهدگی هنرمنهد مهیتوانهد جههاننگهری
منسجمی را بیان كند؟ ازاین رو باید توضی داد ،جهاننگری مجموعهای از اندیشهها اسهت كهه
در اوضا ،معین برگروهی از انسانهای واجدِ موقعیهت اقتصهادی-اجتمهاعی هماننهد ،یعنهی بهر
طكقات اجتماعی ،تحمیل میشود  ...الكته این نكته را باید افهزود كهه افهراد اسهتثنایی و نهادری
میتوانند آثار هنری ،ادبی و فلسفی بیافرینند كه بیانگر جههاننگهری منسهجمی از دوران خهود
باشد (گلدمن81،
در تحلیل سك

.)112:
هنری آنوه مهورد توجهه اسهت ،نسهكت اثهر هنهری و سهاخت تهاریخی-

اجتماعی خل آن است ،نه نسكت اثر هنری و هنرمند .ژان دووینیهو بها تاكیهد بهر ایهن نكتهه،
نگرشهایی كه اثر را بازتا شرایط ساخت آن میدانند و كمتر به نقه

هنرمنهد مهیپردازنهد،

مورد انتقاد قرار میدهد .وی معتقد است :اولین فرضهیه گلهدمن مكنهی بهرایهنكهه برخهی آثهار
برجسته ادبی و هنری میتوانند جهاننگری عصر خود را بیان كنند و سهك شناسهی بایهد ایهن
نمونههای مثالی و برگزیده را مورد توجه قرار دهد ،باعث میشود بسیاری دیگهر از آثهار ادبهی و
هنری كه فرعی خوانده میشوند ،از نظر دور بمانند .در واق این روش با این خحر جدی مواجهه
است كه آثاری را مورد توجه قرار دهد كه در جهت توجیه انسجام میهان اثهر هنهری و محهیط
اجتماعی خل آن بهكار میآیند .دوم اینكه چگونه با وجود جهاننگری و سك
ی

هنری غالب در

دوره ،باز هم هنرمندان به شهیوهههای مختلهف و سهك ههای متفهاوت بهه فعالیهت هنهری

میپردازند!؟ سوم اینكه عنصر از یاد رفته دراین نگرش ،هنرمند و خالقیت اوست.
در جم بندی مكاحث محرح شده باید گفت سك شناسی محصول دو قحهب ییهل اسهت:
سك

شخصی هنرمند و قراردادها و قواعد آفرین

سك

ناشی از قوه خالق ،استعداد فردی ،گزین

هنری خاصِ ی

دوره یعنهی از یه

سهو،

تكنیكی و شیوه بیهانگری هنرمنهد و از سهوی

.Duvignaud Jean
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دیگر ناشی از ساختار اجتماعی و قواعد زیكاشناختی دوران است .از اینرو سك شناسی همهواره
در خحر افراطگرایی روانشناختی یا جكرگرایی اجتماعی قرار دارد .
كاربرد مفهوم سك

هنری را در سه دوره میتوان محالعه كرد .در دوره اول ،مفهوم سهك

در آثار تاری نگاران و جامعهشناسان هنر قابل مشاهده است كه در آنهها سهك

بهه عنهوان روح

دوران یا اندیشه مسلط دوران مورد محالعه قرار میگیهرد .ایهن رویكهرد اغلهب در محالعهه آثهار
كالسی

هنر و شناخت سك های تاریخی مانند سك

گوتی  ،باروک ،روكوكو و  ...به كار می-

رود و در آن محابقت میان سحوح كلی فرهنگ و سحوح جزئهی یه

اثهر هنهری در یه

دوره

تاریخی مورد توجه قرار میگیرد.
در دوره دوم ،یعنهی در نیمههه اول قههرن بیسهتم ،سههك
هنرمندان و منتقدان هنر به كار گرفته شد .در این رویكرد سك
مشترک آثار ی

هنههری بهه گونههه دیگههری توسههط
هنری به عنهوان ویژگهیههای

گروه هنری شناخته میشود كه آگاهانه قواعد و قراردادهای هنهری را وضه و

از آن پیروی میكردند .به عكارتی سك

هنری به عنوان هدف مشترک گروههای هنری بود كه در

بیانیهها ،نشریات هنری و كاتالوگهای نمایشگاهی به بیان مواض و دیدگاههای زیكاشناسهانهشهان
میپرداختند مانند بیانیه فوتوریستها ،اكسپرسیونیستهها ،سوررئالیسهتهها و دیگهر ایسهمههای
نوپدید هنر در این دوران .برخی منتقدان ترجی میدهنهد ایهن جریهانههای هنهری را مكتهب
بنامند نه سك

هنری .آنها بر ویژگیهای تاریخی و قواعد نانوشته هنری كه برخواسته از جامعه

است به عنوان سك

تاكید دارند و مكتب را مجموعه تواف ها یا مواض آگاهانه گروههای هنری

 .در اینجا تاكید بر تفاوت ژانر و سك اهمیت دارد .برخالف سك شناسی كه بر ویژگیهای تاریخی اثر هنری تاكیهد دارد ژانرشناسهی تهالش
میكند به ردهبندی و دسته بندی شمار زیادی از متون با توجه به ویژگیهای فرمالیستی ،ورای موقعیت تاریخی آنها بپردازد .به عنهوان مثهال
نو ،نمای حماسی ،تغزلی ،دراماتی  ،پیرنگ كمدی ،تراژدی ،محتوای رمان احساسی ،رمان تاریخی و ژانر نقاشهی تهاریخی ،پرتهره ،منظهره،
اشیاءبیجان .اگرچه در سك شناسی با فرم و اشكال آثار هنری سروكار داریم اما این فرم و شكل ،متفاوت از ژانر یعنی ویژگیههای فرمالیسهتی
اثر است .با این حال پانوفسكی معتقد است ژانرها نیز برخاسته از تاری و زمینههای فرهنگی هستند .مثال میتوان پرسید كه ژانر پرتره از چهه
زمانی و در چه زمینه فرهنگی وارد نقاشی گردید همانگونه كه پانوفسكی به محالعه زمینههای اجتماعی عقالنی شدن و ظههور پرسهپكتیو در
نقاشی پرداخت .بنابر این عالرغم تفاوتی كه در باال میان سك و ژانر بر آن تاكید كردیم در دیدگاه پانوفسكی این تفهاوت چنهدان قابهل اعتنها
نیست.
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تعریف میكنند .با این حال اغلب تاری نگاران و نظریهپردازان هموون ارنست گامكریج () 81
ترجی میدهند تفاوت میان این دو نگاه را با سك

معاصر مشخص كنند.

تاریخی و سك

در دوره سوم ،یعنی پس از جنگ جهانی دوم و به خصوص پس از دهه پر جنهب و جهوش
 821مفهوم سك

بها چهال ههای بسهیاری مواجهه گردیهد .تنهو ،در بیهانگری و تصهویرگری

هنرمندان ،جستجو برای یافتن زبان فردی و یگانه و تالش آنها برای متمایز ساختن ویژگیههای
هنری آثارشان از ی

سو و پدیدآمدن جریانهای هنهری ماننهد هنهر مفههومی كهه از هرگونهه

قاعدهمندی گریزان بود از سوی دیگر ،محالعه سك شناسانه هنهر را بها چهال

مواجهه سهاخته

است .در واق آنوه مقایسه آثار هنری پستمدرن را ممكن میسازد مجموعهه قواعهد سهك
ژانر هنری نیست ،بلكه زمینهها و فرصتهای مشترک ظهور آنها در ی
یا ی

بازار فروش است .در هنر معاصر ،سك

های فردی هنرمند در ابزار ،محتوا ،تكنی

هنری بی

از پی

یها

موزه ،فسهتیوال هنهری

شخصی و ناشی از گهزین -

و شیوهها است .جدول شماره دورهههای سهك

را

نشان میدهد.
جدول شماره  .دورههای سبک هنری
سك

دورهها

مكنای تشخیص سك

نمونهها

از قرن بیستم

سك گوتی  ،باروک،
رومانتیسم ... ،نو،
ایرانی مانند سك هرات،
سك اصفهان ،سك
شیراز... ،

سك به عنوان هدف
مشترک هنرمندان

شكلگیری گروههای هنری برای
تكیین دیدگاهها هنری

نیمه اول قرن بیستم
تا دهه 821

سك اكسپرسیونیسم،
سورئالیسم ،كوبیسم و ...

پایان سك و برآمدن
گفتمان

تحلیل گفتمان به عنوان رویكرد
جایگزین برای تحلیل نهادهای قدرت
دنیای هنر

پس از 821

هنر فمنیستی ،هنر
پسااستعماری ،هنر ملی و
...

سك

به عنوان روح
دوران

ناخودآگاه مشترک معانی و پیامهای
آثار هنری كه در زمینه مشترک
اجتماعی هنرمندان به وجود میآید

پی
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اما اكنون كه به تعكیر بوردیو قاعده «متمایز بودن یعنی معنادار بودن اثر هنری» بر جهان
هنری و ادبی غالب است (بوردیو )81 : 81،چگونه میتوان از ویژگیهای مشترک آفرینشگری
و ارجا ،به زمینههای اجتماعی سخن گفت؟ ناتوانی نظریه سك

هنری نه تنهها در مواجههه بها

هنر مدرن آشكار میگردد بلكه نقص آن در انتقادات تند بوردیو و فوكو به مفهوم «زمینهه » بهه
عنوان عرصه تحاب تاری ه جامعه ه هنر روشن میشود .در ادامه الزامات گذر از نظریه سك

به

نظریه گفتمان و به تك گذر از تاری هنر یا جامعهشناسی تاریخی هنر به گونه جدید از محالعهه
اجتماعی هنر در قالب گفتمان هنر مورد بررسی قرار میگیرد.

پایان تحليل سبک هنر و برآمدن تحليل گفتمان هنر
سنت جامعهشناسی ماركسیستی هنر با تكیه بر «منح بازتا » به محالعه «زمینه» تولیهد اثهر
هنری میپردازد و هماهنگی میان شرایط تاریخی ،اقتصادی و اجتماعی و پیدای

نو ،خاصی از

هنر را «سك » مینامد .اما در این سنت مفهوم «زمینه» با نهوعی تقلیهلگرایهی مهادی همهراه
است .جریان پیدای

هنر در جامعه را نمیتوان صرفا به شرایط تولید آن محدود كهرد بوردیهو

معتقد است كه در چنین نگرشی فرض بر این است كه فهم ی

اثر در واق عكارت است از فهم

جهانبینی گروه اجتماعی كه از رهگذر هنرمندِ متعل به آن گروه متجلی مهیشهود .هنرمنهدی
كه هموون احضاركننده ارواح ،واسحه ترجمه حقای پنهان به زبان آشكار است (بوردیو: 81،
 .)88بوردیو ،در نقد این رویكرد بیان میكند كه باید تمام پی فرضهای خامِ مربوط به نسهكت
دادن تألیفات هنری به مؤلفان روحانی و مناف گروهی را مورد بازنگری قهرار داد .در تقابهل بها
این نو ،سادهسازیهای تقلیلگرایانه است كه او در برابر مفهوم «زمینه» ،مفهوم «فضا» 1را ارائه
میدهد.

.context
.space

01
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فضا به معنی پیكربندی پیویدهای از چنهدین عامهل اقتصهادی و فرهنگهی اسهت كهه در
تعیین موقعیتهای هنری (فرم ،ژانر ،سك

و انتخا روش ،تكنی

و مضمون از سوی هنرمند)

مداخله دارد فضا در حكمِ حوزهای از مقدورات و ممكنات اسهت كهه بها تعیهین حهدود دنیهای
راهحلها ،مستندات فكری ،تعابیری كه به ایسم ختم میشهود و دیگهر اجهزاء اندیشهه سهعی در
هدایت مولدان فرهنگی دارد .این فضا یا حوزه اندیشه كهه از عهامالن منفهرد اسهتعال مهی یابهد،
كاركردی شكیه ی

دستگاه هماهنگكننده عمومی دارد كه سكب مهیشهود آفرینشهگران هنهر

هنگامی كه آگاهانه به یكدیگر ارجا ،نمیدهند ،در عمل به نسكت هماهنگی با هم دست بیابند.
اما فضا به معنای نظامی همگون از اندیشهها نیست بلكه نظامی از تفاوتها و تنو،هها اسهت كهه
هر اثر هنری درون آن تعریف میشود فضایی كه بوردیو در ارجا ،به میشل فوكهو آن را فضهای
مقدورات استراتژی

مینامد (بوردیهو .)81-8 : 81،یعنهی فضهایی كهه ههر مولهدی اعهم از

نویسنده و هنرمند ،آفرینشگری خود را بر اساس استراتژیهایی در پی
گزین

میگیرد كه مكتنی بهر

و رد پارهای از خط سیرهای فرهنگی و موض گیریههای سهككی ،تكنیكهی و مضهمونی

است كه فضای درون گفتمانی و برونگفتمانی را از هم تفكی

میكند.

بنابراین حركت از مفهوم «زمینه» به مفهوم «فضا» به مثابه حركت از تحلیل سك
به تحلیل گفتمان هنری است .اما تحلیل گفتمان بر خالف تحلیل سك
یكپارچهای از سیحره ی

اندیشه در ی

هنری

به دنكال ترسیم فضای

دوران تاریخی و آشكارسازی قواعد سك

و آفهرین -

گری در آن دوران نیست ،بلكه عالوه بر پرداختن به قدرت و سلحه به مكهانیزمههای مقاومهت و
تغییر نیز توجه دارد .از همین رو با تحلیل گفتمان میتوان همزمانی میان اندیشههای متفهاوت
و متعارض و وجود ژانرهای مختلف هنری در دوران مدرن را توضی داد .فوكو بهرخالف تهاری -
نگاران هنر هموون ولفلهین (سهك شناسهی) ،ارویهن پانوفسهكی (شهمایلشناسهی) و ارنسهت

.Panofsky Erwin

1
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گمكریج (تاری فرمها) به دنكال تحلیل روندهای پیوسته در تاری هنر نیست ،بلكه با رد افسانه
تداوم تاریخی در پی گسستها و تغییرها است .در واق محالعه گفتمانی ،طرحی بهرای محالعهه
تعارضها و مواض متفاوت كنشگران در ی
وندای  ،1تحلیل سك

فضای گفتمانی است.

را بخشی از تحلیل گفتمان میدانهد .بهه اعتقهاد او سهك  ،نهوعی

تنو ،و گوناگونی در سح بیانی گفتمان است ،بنابراین بایهد از تنهو ،سهك

در یه

گفتمهان

سخن گفت (وندای  .) 3 : 81،فركالف نیهز تحلیهل گفتمهان را مسهتلزم فراتهر رفهتن از
سك

و متن میداند .در تحلیل سك

تالش ما تفسیر مهتن در زمینهه تهاریخی و فرهنگهی آن

است اما در تحلیل گفتمان پا را فراتر گذاشته و به دنكال زمینههای تولیهد مهتن هسهتیم .بایهد
تاكید كرد كه هدف تحلیل گفتمان ،تحلیل معنای متن نیست بلكه تحلیل شهرایحی اسهت كهه
این معنا در آن تولید میشود و از همین رو به تحلیهل نهادههای مولهد معنها و بازتولیهد كننهده
گفتمان تاكید میشود روند حركت از متن به نهادههای مولهد گفتمهان بیهانگر خواسهت نههایی
تحلیل گفتمان در آشكار ساختن رابحه میان متن ،قدرت و ایدئولوژی است.
نورمن فركالف ،3سه سح را در محالعه گفتمان به كار میگیرد :سهح اول ،گفتمهان بهه
مثابه متن سح دوم ،گفتمان به مثابه تعامل بین فرآینهد تولیهد و تفسهیر مهتن سهح سهوم،
گفتمان به مثابه فضای كن

است .بر این اساس او تحلیل گفتمهان را در سهه سهح توصهیف،

تفسیر و تكیین مدنظر قرار میدهد (فركالف ) 21 : 18،كه منحك بهر آن مهیتهوان سهحوح
گفتمان هنر را به ترتیب ییل توضی داد:
الف) مرحله توصیف ،شامل محالعه ویژگیهای صوری ی

متن است .قواعد دستوری یه

متن بصهری نیهز شهامل قراردادههایی ماننهد كمپوزیسهیون ،كنتراسهت و كلیشههههای بصهری

1

.Gombrich Ernst H.
. Van Dijk Teun A.
3
. Fairclough Norman
 .ون دای  ،فركالف و فوكو از مهمترین نظریهپردازانی هستند كه تحلیل گفتمان را از بعد روششناسی مد نظر قرار دادهاند و سحوح متفاوتی
از بررسیهای گفتمانی را ارائه دادهاند .از این رو در این مقاله میكوشیم گفتمان هنر را از منظر این سه نظریهپرداز ارائه دهیم.
2
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تكرارشونده است .ساخت ی

متن بصری به معنای ساختار تعاملی تصویر است به عنوان مثهال

میزان واقعی یا انتزاعی بودن ی

تصویر درجه تعامهل اثهر و مخاطهب و امكهان تفسهیر مهتن را

تعیین میكند .این رویكرد زمینه را برای ورود به سح دوم تحلیل فراهم میكند.
) تفسیر متن تركیكی از محتوای متن و یهنیت مفسر است .از منظر مفسر ویژگهیههای
صوری متن در حقیقت به منزلة سرن هایی است كه زمینههای تفسیر را در یههن مفسهر فعهال
میسازند .تفسیر ،محصول ارتكاط متقابل و دیالكتیكی این سرن ها و دان

زمینهای یهن مفسر

خواهد بود .هر متن پی فرضهایی دارد كه برخواسته از تاری اسهت .امها ایهن پهی فهرضهها،
ویژگی و خصوصیت متن نیستند بلكه جنكهای از تفسیر تولیدكنندگان متن از بافهت بینهامتنی
هستند .در واق این سح از تحلیل گفتمان شامل تحلیل ویژگیهای ژانر و سك
ج) هدف از مرحله تكیین ،تحلیل گفتمان به عنوان بخشی از ی

متن است.

فرایند اجتمهاعی اسهت

تكیین نشان میدهد كه چگونه ساختارهای اجتماعی ،گفتمان را تعیین میبخشهند و همونهین
گفتمانها چه تاثیرات بازتولیدی میتوانند بر ساختارهای مزبور داشته باشند .در این مرحله بهه
روند مكارزه و مناسكات قدرت در سه سح سازمان اجتماعی ،نهادی و موقعیتی پرداختهه مهی-
شود و بر این مسئله تمركز میشود كه مواض گفتمان چگونه تولید و بازتولیهد مهیشهود و در
نهایت شكل میگیرد .این سح از تحلیل به امكان تكیین فرایندهای اجتماعی فضای كار هنری
از جمله تحلیل رویدادهای هنری هموون برگزاری ی

فستیوال یا یه

حهراج فهروش هنهری

بزرگ (سح موقعیتی) ،تحلیل محیط نهادهای آموزشی هنر و موزهها (سح نهادی) و تحلیهل
ساختارهای ایدئولوژی

و نظم اجتماعی (سح سازمانی) را برای ما فراهم میسازد.

از نظر ون دای  ،تحلیل گفتمان به معنای حركهت از محالعهه ویژگهیههای زبهانی (بهرای
تحلیل معنای متن) ،به محالعه چگونگی كاربرد زبان (برای شهناخت مواضه و منهاف نهادههای
اجتماعی مولد متن) است .وندای

این رویكرد دوم را گفتمانكاوی اجتماعی مینامند .موضو،

اصلی در گفتمانكاوی اجتماعی چگونگی كاربرد زبان در اعمال سلحه و بازتولید گفتمانی سلحه
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است .در واق گفتمان ،رابحه میان ایدئولوژی و جامعه را میسازد (وندای  .)88 : 81،فوكهو
نیز گفتمان را نه فقط به خاطر معانی نهفته در متن ،بلكه برای درک شهرایحی كهه گفتمهان در
آنها پدیدار میشود و همونین برای فهم دگرگونیهایی كه گفتمان سكب پیدای

آنها میشود،

مورد محالعه قرار میدهد .فوكو برای شناخت گفتمان به اندیشه متفكران روی نمیآورد بلكه به
آن میدانِ عملی روی میكند كه گفتمان در آن همهگیهر مهیشهود (عضهدانلو .)18 : 81،بهه
عنوان مثال مكانهای آموزشی ،در نظر فوكو ،به مثابه تولیدكنندگان گفتمان ویژه تاری مهدرن
تلقی میشوند یعنی مكانهایی كه در آنها مالک درستی و نادرستی و قكول یا عدم قكول برخی
از حقوق سخن مدرن تولید میگردد .این تشكیالت دسترسی افراد را به انوا ،مختلف گفتمهان،
تحت كنترل خود دارند (همان .)12 :از دید فوكو گالریها و موزههها را نیهز مهیتهوان بهه مثابهه
تولیدكنندگان گفتمان هنر مدرن در نظر گرفت مكانهایی كه هنری بودن ی
رد میكنند و با نمای

اثر را تاییهد یها

آن امكان دسترسی افراد را به نو ،خاصی از هنر فراهم میسازند.

بنابراین تحلیل گفتمان هنر در ی

سح شامل ویژگیهای بصری ،كالكدی و ژانر اثهر و

در سححی باالتر شامل تفسیر بینامتنی اثر و نسكت آن با تاری هنر (و همونین مقایسهه آن بها
آثاری كه ویژگیهای مشابه و متمایز آن را روشن میكند) میگردد و در سححی بهاالتر تحلیهل
گفتمان شامل محالعه فضای اندیشهای است كه امكان خل اثر را فراهم میكند ماننهد محالعهه
نهادهای آموزشی ،موزهها و رویدادهای هنری (مانند فسهتیوالهها و حراجهیههای فهروش) كهه
فضای گفتمانی را بازتولید میكنند و برخی از آثار را مورد تایید یا رد قهرار مهیدهنهد .محالعهه
گفتمانی هنر به معنای فراتر رفتن از محالعه سك های هنری است و همین به ما امكان محالعه
جریانهای تازهای از هنر مانند هنر فمنیستی ،هنر ملی ،هنر اسهتعماری و پسااسهتعماری ،هنهر
آسیایی ،آفریقایی و دیگر هنرهای منحقهای مانند هنر خاورمیانه را میدهد.
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به عنوان مثال هنر فمنیستی را نمیتهوان سهككی از هنهر دانسهت ،زیهرا تعهداد زیهادی از
هنرمندان زن به شیوهها و فرمهای متفاوت به خل آثار فمنیسهتی پرداختههانهد .در واقه هنهر
فمنیستی نمونهای از هنر گفتمانی است كه در گفتمان فمنیستی رشد و گسهترش یافهت .هنهر
فمنیستی محصول مواض مشترک هنرمندان زن نسكت به هنرمندان مرد است .هنری كه ناشی
از آگههاهی هنرمنههدان زن نسههكت بههه حههذفشههان از تههاری هنههر و افههزای

محالكههاشههان اسههت

(ناكلین.)11 : 888،
هنر شرق نمونه دیگری از هنر گفتمانی اسهت هنهر شهرق ،بهه عنهوان هنهری رمزآلهود و
نامتعارف ،در گفتمان شرقشناسی كه خهود محصهول اسهتعمار بهود ،سهاخته و پرداختهه شهد.
گفتمان استعماری مجموعهای از قواعد ،رویهها و دیدگاههایی بود كه در دوران سلحه بریتانیا بر
سرزمینهای استعماری شكل گرفت و موجب تولید نوشتههای ادبهی ،سهفرنامههها ،گهزارشهها،
مرامنامههای سیاسی و دیگر متونی گردید كه به عنوان شرقشناسی شناخته مهیشهوند .ادوراد
سعید بر اساس دیدگاه فوكو شرقشناسی را گفتمان غیرسهازی و خوارسهازی كشهورهای تحهت
استعمار در برابر فرهنگ اروپا میداند (میلز .) 2 : 88،استعمارگران با اسهتفاده از واژهههایی
چون بدوی ،ساده ،عقبمانده ،پیشاصهنعتی بهرای اشهاره بهه هنهر و فرهنهگ كشهورهای تحهت
استعمار آنها را به دورهای تكعید میكردند كه خود پشت سر گذاشهته بودنهد (میلهز .) 88،در
این رابحه به عنوان مثال میتوان به تفسیرهای غربیههای از نگهارگری ایرانهی اشهاره كهرد كهه
فقدان پرسپكتیو در نقاشی ایرانی را نشانهای از بدویت و عقبماندگی آنها میدانستند.
هنر آسیایی و هنر كشورهای جهان سوم نیز از دیگر نمونههای هنر گفتمانی هستند .ورود
هنرهای بدوی آفریقایی ،استرالیایی و آسیایی به موزههای اروپا دستمایه هنرمندان بهرای بیهان
بازگشت به عقب و توصیف نوستالوژی جوام پیشامدرن گردید .كشورهای تحت استعمار به ابژه
دان

غر بدل گردیدند و بدویگرایی به سوژه هنر مدرن تكدیل شهد .اگهر چهه در نیمهه دوم

قرن بیستم دوران استعمار به پایان رسیده بود اما صورتهای تازهای از آن مانند تقسهیم جههان
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به اول ،دوم و سوم ادامه داشت جریانهای هنری نیز متاثر از این تغییرات بودند ،مثال در سهال
 813فستیوال هنر جهان سوم در واشنگتن برگزار شد كهه آثهاری از آسهیا ،آمریكهای التهین،
اعرا و آفریقا در آن شركت داشتند .در سال  883موزه هنر مدرن نیویورک نمایشگاه «بدوی
گرایی در هنر قرن بیستم» را برگزار كرد .این نمایشگاه بر پایه همان فهرض اسهتعماری اسهتوار
بود كه هنر پدیدهای غربی است و از دستمایههای بومی و غیر بومی از هر جایی تغذیه میكند.
این نمایشگاه با انتقادات زیادی مواجه شد زیرا دیگر دوران استعمار به سهر آمهده بهود و هنهری
پسااستعماری در حال شكوفایی بود .در سال  888نمایشگاه بزرگی با عنوان «ساحران زمهین»
در مركز ملی هنر مدرن جورج پومپیدوی پاریس برگزار شد كه تالش كهرد مكهانی ایهدئولوژی
قدرت استعماری در هنر را نادیده گیرد .در این نمایشگاه آثار  11هنرمند از  11كشهور مركهز
(غر ) و  11كشور پیرامون (غیر غربی) شركت داشتند و هنرمندان در شرایط یكسان بهه ارائهه
آثارشان پرداختند .این نمایشگاه بر پایه نسكیت فرهنگی و تعامالت بین فرهنگی برگزار شهد نهه
بر پایه فرهنگ مركز و پیرامون .بهدین سهان در دوران مابعهد اسهتعماری ،دیگهران (حاشهیهای،
بومی ،توسعه نیافته و مستعمره) شرو ،به رشد كردند و ایدهی هنر غر
مسلط را به چال

به منزله تنها گفتمان

كشیدند (آرچر.) 1 : 88،

برای محالعه دقی تر در با

شكلگیری نو ،خاصی از هنر بر اساس قواعهد گفتمهانی بهه

بررسی فرایند شكلگیری و ساختیابی هنر خاورمیانه خهواهیم پرداخهت در ادامهه بهر مكنهای
تحلیل فوكو نشان خواهیم داد كه چگونه در هنر خاورمیانه نو ،خاصی از قواعهد زیكاشهناختی و
قراردادهای هنری توسط نهادهای قدرت (در دنیای هنر) مشروعیت مییابند.

تحليل گفتمان هنر خاورميانه
هنر خاورمیانه در سالهای اخیر به گونهای شگفتانگیز در سح بین المللی محرح شده اسهت.
این هنر به عنوان ی
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سال  1111در سراسر جهان مورد اقكال قرار گرفت .نگارش كتا ههای متعهدد بها عنهوان هنهر
خاورمیانه یا هنر اعرا و ایران توسط رز عیسها (  ،)111پرتهر ونتیها ،)1118( 1نادینهه مهونم
( ، )1118لیزا فرجام ،)1118( 3سائب ایگنر ( 1)11 1و منتقدان و مفسهران دیگهر ،همونهین
برگزاری فستیوالهای هنری ،تاسیس نگارخانهها و برگزاری حراجیهای فروش بها ایهن عنهوان،
نشان از شكلگیری جریان هنری تازهای است .امها چهه ویژگهیههای مشهتركی مجموعهه آثهار
كشورهای مختلف چون ایران ،مصر ،عربستان و  ...را كنار هم قهرار مهیدههد؟ آیها فهرم ،شهكل،
تكنی

و مضمون مشتركی در این آثار وجود دارد؟ آیا میتوان آن را سك

هنری دانست؟ برای

بررسی دقی تر این پرس ها باید بتوان از سح تحلیل متن (تصهاویر و تابلوهها) فراتهر رفهت و
پرس های عمی تری را پاس داد:
آیا آثار هنرمندان خاورمیانه نوعی بازنمایی از شرایط فرهنگهی و اجتمهاعی آنهها اسهت یها
پاس های كلیشهای به كنجكاویهای غربی در مسائل خاورمیانه؟ آیا هنرمنهدان خاورمیانهه بهه
واسازی كلیشههای شرقشناسانه از سرزمینهای اسالمی مشغول هستند یا به بازسازی آنهها در
شمایلی تازه و بازار پسهند؟ آیها هنهر خاورمیانهه بازسهازی كلیشههههای رسهانهای از جغرافیهای
بنیادگرایی اسالمی (در ارجا ،به القاعده و

سپتامكر) نیست؟ یا درخواستهای اجتماعی تازه

در جوام اسالمیِ پسااستعماری وجود دارد كه به دنكال ارزشهای مشهترک انسهانی و فهارز از
مرزهای فرهنگی است؟ «واقعیت این است كه فرار از این كلیشههای فرهنگی به دلیل بهازار پهر
رونقی كه دارند ،تنها در مواردی بسیار نادر صورت میگیرد و اینگونه ،نهوآوری قربهانی فهروش
میشود» (مصحفوی .) 1 : 88،از این رو برخی معتقدند هنر خاورمیانه بازسازی تقابهل شهرق
اسرارآمیز و غر روشنگر است .از ی

سو هنرمندان خاورمیانه قرار دارند كه بها سهحر و جهادو،
1

. Issa Rose
. Porter, Venetia
3
.Nadine Monem
4
. Farjam, Lisa
5
.Saeb Eigner
2
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ابهام میآفرینند و با آیینمندیِ بدویشان ،معمای معانی (ساده اما پیویهده) را مهیسهازند و در
سوی دیگر منتقدانِ روشنگر و تحلیلگر غر قرار دارند كه در موزهها كشف رمز میكننهد و در
حراجیها بر ارزش واقعی آثار قیمت میگذارند .بنابراین طرح هنر خاورمیانه بهه عنهوان هنهری
جهانی ه محلی همواره مورد مناقشه است.
كاكس ( )1118در مقالهای انتقادی هنر خاورمیانه را ادامه پروژه هنر اسهتعماری عنهوان
كرد كه توسط موزهها ،گالریها ،خانههای حراج و دیگر نهادهای هنر غهر دنكهال مهیشهود .او
معتقد است كه هنر خاورمیانه تجربه هنر آوانگارد چین را تكرار میكنهد نهادههای هنهر غهر بها
انتخا و خرید آثاری از هنر معاصر چین ،آثاری را مورد توجه قرار دادند كه با تعریف آنهها از هنهر
آوانگارد غربی همخوانی داشت .این جریان موجب شد هنرمندان بهرای موفقیهت در بهازار طراحهی
شده ،در خل آثارشان از فرمول تعیین شده غربی تكعیت كنند .اما پس از چندی حكا ایهن هنهر
تركید و تاثیر زیانكاری بر هنرمندان چینی گذاشت همین ماجرا اكنون بهرای هنهر خاورمیانهه در
حال تكرار است (كاكس .)1118،از این منظر ،از آنجا كه هنر خاورمیانهه فاقهد وجهه اشهتراک
معنایی میباشد و به لحاظ شكل و اجرا نیز از انسجام الزم برخوردار نیسهت  ،نمهیتهوانیم آن را
سك

یا ژانر بنامیم .هنر خاورمیانه بی

از آن كه نو ،خاصی از هنر باشهد ،سهاخته و پرداختهه

نو ،خاصی از بازار هنر است .بازاری كه از سوی نهادهای هنهری نظیهر خانهه حهراج كریسهتی،
موزه هنر انگلستان و نیویورک و برخی خریداران ایرانی و عربی مورد حمایت قرار گرفته است.
با این حال نمیتوان زمینههای مشترک فرهنگی (دین اسالم و هنر اسهالمی) و همونهین
تجربههای مشترک اجتماعی (به عنوان كشهورهای جههان سهوم و در حهال توسهعه) را در بهین
كشورهای خاورمیانه نادیده گرفت .بدیهی مینماید كه این زمینههههای مشهترک ،ویژگهیههای
مشتركی را در مضمون و شكل آثار هنری كشورهای مسلمان منحقه خاورمیانه به وجهود مهی-
آورد كه بتوان آنها در در ی

مجموعه به نام هنر خاورمیانه نامگذاری كرد.

. Cocks, Somers

11

1

جامعه شناسي هنر و ادبيات ،سال دوم ،شماره دوم ،پایيز و زمستان 98

همانگونه كه در مكاحث نظری محرح شد ،رویكردهای مكتنی بر تحلیل سهك

اجتمهاعی

آثار هنر كه به بررسی رابحه میان فرم و مضمون آثار هنری و زمینههای اجتماعی میپردازند در
تحلیل فضای تولید متكثر و متنو ،آثار هنری معاصر كارامد نیسهتند .از ایهن رو بایهد بهه جهای
تحلیل زمینههای اجتماعی به محالعه فضای تولید هنری و به جهای تحلیهل سهك

بهه تحلیهل

گفتمان هنری پرداخت .رویكرد تحلیل گفتمان امكان تحلیل تفاوتها و شكاهتهای آثار هنری
را فراهم میسازد .همونین كم
بخ

میكند تا همپیوندی قدرت نهفتهه در نهادههای مشهروعیت-

دنیای هنر مانند موزهها و گالریها و قدرت نهادهای اقتصادی هنر مانند خانههای حهراج

و خریداران آشكار شود همونین پیوستگی و گسستهای موجود میان هنر خاورمیانه و هنهر
اسالمی و چال های هنر مدرن در كشورهای اسالمی را روشن میسازد.
تحلیل گفتمان هنر خاورمیانه مستلزم تحلیل ویژگیهای زبانی آثار هنری (تحلیل متن) و
تحلیل نهادهای قدرت است كه با كاربرد نو ،خاصی از زبان ،موض و مناف خهود را بیهان مهی-
كنند (تحلیل فضا) .بر این اساس ،موضو ،اصلی تحلیل گفتمان هنر :تحلیل «قواعد»ی است كه
در كاربرد زبان و روابط قدرت وجود دارد و اشكال هویت را در پیوند با اسهتراتژیههای تاییهد و
طرد نو ،خاصی از كردار (شیوه آفرینشگری و سك ) تعیین میكند .فوكو در توضهی «قواعهد»
حاكم بر ظهور و بروز گفتمان معتقد است كه قواعد بازیزبان را نكاید در متن گفتمان جسهتجو
كرد ،بلكه باید آن را در كاركردهای نهادی یافت كهه تولیدكننهده گفتمهان مزبهور اسهت یعنهی
بیمارستان ،آسایشگاه روانی ،دستگاه قضایی ،موزهها و غیهره (ضهیمران .)11 : 18،بهه اعتقهاد
فوكو «قواعد شكلگیری ی

گفتمان» عكارتند از :الف) وحدت موضو ) ،وحدت اسهلو ههای

بیانی ج) وحدت نظام مفاهیم یا سهازمان گهزارههها د) وحهدت راهكهرد (دریفهوس31 : 18،
بشیریه .)11 : 18،بنابراین بهه تحلیهل وحهدت موضهو ،،اسهلو بیهانی ،سهازمان گهزارههها و
راهكردها در هنر خاورمیانه میپردازیم تا ویژگیهای صورتكندی گفتمانی آن روشن گردد.

11

تحليل گفتمان هنر خاورميانه

 )1وحدت موضو ،در هنر خاورمیانه :فوكو ،موضو ،مورد ارجا ِ،گزارههای ی

گفتمهان را

در سه سح مورد محالعه قرار میدهد :الف) سحوح ظهور یا شرایط تاریخی و زمینهههایی كهه
اجازه ظهور گفتمان ،و گفتگو درباره موضو ،را داده است (یعنهی زمینهههها و كهانونههایی كهه
موضو ،شناسایی در آنها ظاهر و محرح میشود مانند حوزههای خانواده ،گهروهههای اجتمهاعی،
گروههای شغلی ،جامعه مذهكی ،هنر ،جنسیت ،دسهتگاه قضهایی و ) )...مراجه تعیهینكننهده
موضو( ،یعنی اشخاص و نهادهایی كه جامعه به آنها این اختیار را داده كهه موضهو ،مهورد نظهر
گفتمان را تعیین كنند ،مانند جامعه پزشهكی ،مراجه قضهایی ،مراجه مهذهكی و )..ج) جهدول
مختصات یا خصوصیات موضو( ،یعنی عواملی كه بر اساس آنها موضو ،،شناسایی و طكقهبنهدی
میشود) .فوكو بیان میكند كه موضو ،شناسایی و محتوای سه سح یهاد شهده ،ممكهن اسهت
تغییر یابد ولی آنوه مهم است روابط موجود میان سه سح فوق است .این روابهط هسهتند كهه
قواعد شكلگیری یا پراكندگی موضو ،شناسایی ی

گفتمان و در نتیجه شرایط ظهور تهاریخی

آن را شههكل مههیدهنههد (فوكههو 22 : 88 ،آقههاگههلزاده 3 : 81،بزرگههی11 : 11 ،
سلیمی.)12 : 8 ،
ویلیام الوری (یكی از متخصصین بخ

هنرهای اسالمی خانه حراج كریستی) زمینه

ظهور و شكوفایی هنر مدرن خاورمیانه و شمال آفریقا را نیمه دوم قرن بیستم و دوران تجربیات
پسااستعماری 1میداند .در این دوران نوعی درخواست تازه برای بازسازی هویت معنوی ،ملی،
فرهنگی و هنری در این منحقه شكل گرفت .این شكل از هنر كامالً وابسته به دوران خودش
است (الوری :1118،همشهری .) 81،هنر خاورمیانه به عنوان هنری پسااستعماری ،دیگر تنها
پیرو پیشامدها و خوشایندهای هنری غر

نیست و خود به بخشی انكارناشدنی از هنر امروز

بدل شده است .هنر پسااستعماری با نقد جریان غالب هنر غر  ،كه هنر كشورهای حاشیهای را
بیان فرعی و واپسماندهای از هنر میدانست ،پا به عرصه گذاشت .هنر پستمدرن با نگاه
.Lawrie. William
.post colonialism
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نسكینگرانه به فرهنگ ،خودمحوری هنر غر

در نگارش تاری هنر و حاشیهای پنداشتن

هنرهای كشورهای پیرامونی را بی اعتكار میسازد .با این حال ادعای هنر پسااستعماری در گذر
از دوقحكی مركز ه پیرامون چندان قابل اعتنا نیست زیرا همونان نهادهای هنر غر  ،مانند
موزهها و گالریهای هنر ،به عنوان نهادهای مسلط مشروعیتبخ  ،تعیین كننده قواعد دنیای
هنر هستند.
هنر خاورمیانه نیز به عنوان هنری پسااستعماری ساخته و پرداخته نهادهای هنر غر
است .خانه حراج كریستی به عنوان یكی از معروفترین حراجیهای بینالمللی هنر ،در سال
 1111بازار فروش موف ِ هنر خاورمیانه را در دوبی تاسیس كرد .این بازار با استقكال موزههای
مهمی چون موزه ویكتوریا و آلكرت لندن  ،موزه هنر انگلستان و موزه هنر نیویورک مواجه شد و
و آثار زیادی با قیمتهای باال خریداری گردید .همونین تاسیس شعكه موزه گوگنهایم و چند
مركز جهانی هنر در دوبی بر اهمیت این بازار افزود .اینها به عنوان نهادها و مراج
تعیینكننده موضو ،،به هنر خاورمیانه به عنوان جریانی هنری مشروعیت میبخشند.
مختصات هنر خاوریانه ،ژئوپولیتی

سیاسی خاورمیانه است .این جغرافیای سیاسی 1طی

دهه  881و پس از سال  1111به واسحه جنگهای نفتی ،كشمك های سیاسی ایران و
آمریكا ،اعرا و اسرائیل و همونین ظهور گروههای تروریستی وابسته به القاعده به ی

نقحه

حساس سیاسی بدل شد و در صدر اخكار جهان قرار گرفت .ظهور بنیادگرایی اسالمی و تقابل
آن با اندیشه تجدد ،رشد طكقه متوسط اجتماعی و در نهایت افزای

كشك

میان سنتگرایی

و نوگرایی ،در عرصههای مختلف سیاسی ،اجتماعی و هنری آشكار گردید .جغرافیای استراتژی
هنر تجربه تازهای نیست ،مثال هنر اروپای شرقی در دهه نود بعد از فروپاشی دیوار برلین،

. Victoria & Albert Museum in London
.خاورمیانه شامل كشورهای اردن ،امارات متحده عربی ،ایران ،بحرین ،تركیه ،سوریه،

عراق ،عربستان سعودی ،عمان ،قحر،

1

كویت،

لكنان ،مصر ،یمن ،اسرائیل و فلسحین (كه دربرگیرنده كرانه باختری رود اردن و نوار غزه) است.
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سقوط شوروی و جنگ یوگوسالوی مورد توجه قرار گرفت .هنر چین پس از سكقت اقتصادی
چین مورد توجه قرار گرفت .هنر آفریقا و آمریكای جنوبی نیز اگرچه امروزه موقعیت استراتژی
و حساسی ندارند اما زمانی به عنوان مستعمرات ویژگیهای استراتژی
 .)31پس از وقای

داشتند (وینچ: 88،

سپتامكر نیز كنجكاوی برای هنر مناط ِ از نظر سیاسی ناامن افزای

یافت (مصحفوی .) 1 : 88،هنر خاورمیانه با مختصات هنر منحقه نفتی و ناامن گاهی با
عنوان «محور شرارت» در صدر اخكار قرار میگیرد (تصویر شماره

اثری از هنا مانیا با عنوان

تروریسم).
مشخصه دیگر هنر خاورمیانه ،هنر معاصر كشورهای مسلمان است .اگر چه كشورهای
خاورمیانه گنجینهای از هنر اسالمی در تاری خود دارند اما هنر خاورمیانه به معنای امروزی آن
اسالمی نیست .موضو ،اصلی این هنر بیان چال های زندگی دینی در عصر مدرن است.
هنرمندان با نوعی عرفانگرایی و شهودگرایی و همونین به كارگیری نق مایههای هنر
تذهیكی و تصویری اسالمی به واسازِ زندگی دینی میپردازند .از این رو آثار هنر اسالمی كه
اغلب در خانه حراج كریستی به فروش میرسد و توسط موزهها و مجموعهداران خریداری می-
شود ،تفسیرهای سیاسی و انتقادی از شكل زندگی روزمره مردم در كشورهای مسلمان مییابند
(تصویر شماره  1اثری از آیدا الخادی 1هنرمند عراقی و تصویر شماره

اثری از شیرین نشاط

هنرمند ایرانی).
) فوكو به منظور درک قواعد گفتمانی به این نتیجه رسید كه در دیرینهشناسی باید
اسلو های بیانی را در نظر گرفت .او به سه جنكه از این مساله میپردازد :الف) چه كسانی ح
استفاده از احكام ،واژگان و اسلو ها دارند

) چه نهادهایی احكام را تجویز میكنند ج)

موقعیت نهادها و فاعلهای دارای قدرت شناسایی در قكال موضو ،مورد شناسایی چیست
(دریفوس .) 1 : 18،این رویكرد به ح اشخاص یا نهادهای معین در استفاده از نو ،خاصی
. Henna.mania
. Ayad Alkadhi
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از اصحالحات ،واژهها و كردارها میپردازد :مانند موقعیت معلم در برابر دان آموز ،پزش

در

برابر بیمار ،قاضی در برابر متهم و منتقد در برابر هنرمند.
اسلو های بیانی هنر خاورمیانه از قواعد عام دنیهای هنهر و بهازار هنهر تكعیهت مهیكنهد.
نهادهایی كه به هنر خاورمیانه امكان ظهور میدهند ،مجموعهای محدود از گالریها ،مهوزههها و
كارشناسان هنر و هنرگردانها هستند كه اقدام به خرید آثار و عرضه آنها در سح بینالمللهی
میكنند .هنر خاورمیانه همونان بر محور دوگانه غر به عنهوان فاعهل شناسهنده (كهه قهدرت
قضاوت هنری یا غیر هنری بودن را در اختیار دارد) و شرق بهه عنهوان موضهو ،شناسهایی (كهه
سرشار از معانی كشف نشده و دانسته نشده است) قرار دارد .گردانندگان اصلی این جریان خانهه
حراج كریستی ،1موزههای هنر اروپا و آمریكا و شككهای از گالریههای هنهر منحقههای هسهتند
مانند گالری هنر سكز  ،مجلسی 3و خط سوم 1در دبی ،سهیحون ،مهاه و همها در ایهران ،گهالری
السلحان 2در كویت ،ژانی رابیز 1در بیروت (لكنان) ،خانه شهر 8در قاهره (مصر) ،ایام 8در دمشه
دمش (سوریه) ،دارات الفنون 1در اردن ،به همراه دوساالنه شارجه و نمایشگاه هنهر ابهوظكی و
دیگر هنرگردانها در منحقه خاورمیانه (الوری.)1118،
اما هنر خاورمیانه را نمیتوان عرصه درخش

همه هنرمندان دانست و هر اثر آفریده شده

توسط هنرمندان كشورهای خاورمیانه را هنر خاورمیانههای نامیهد .بهه كهارگیری ایهن توصهیف
مستلزم پی شرطهایی است كه نمیتوان آنها را در همه هنرمنهدان سهراز گرفهت .هنرمنهدان
خاورمیانه كه توصیف عامی از پستمدرن را با خود دارنهد بها ویژگهیههای خاصهی در آثارشهان
. curator
 .در سال  1112میالدی (81

1

شمسی) نخستین حراج منحقهای شركت كریستی در دبی برگزار شد
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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شناخته میشوند .به عكارتی كسانی در تعریف هنر خاورمیانه جای میگیرند كه اغلب با نگهاهی
انتقادی به مسائل منحقه میپردازند مثال مساله زنان و حجا اسالمی ،تقابل سنت و مدرنیسهم
و دیگر مضامینی كه بازتولید كننده هنر شرقی در شمایلی تازه و مدرن هستند (تصهویر شهماره
 3اثری از خسرو حسهنزاده تصهویر شهماره  1اثهری از اودیسهیان هنرمنهد مصهری) .هنرمنهد
خاورمیانهای بودن به معنی در حلقه بودن است .حلقه كسانی كه با نگاه ویژه و زبان مشترک به
طرح مسائلی خاص میپردازند (افسریان.) 88،
) برای بررسی نحوه شكلگیری مفاهیم پراكنده و ناهمگون ی

گفتمان ،باید به بررسی

نحوه شكلگیری مفاهیم یا سازمان گزارههای آن گفتمهان پرداخهت .از نظهر فوكهو ،در بررسهی
سازمان گزارهها و نق

آنها باید به عناصر زیر توجه كرد :الهف) اشهكال تهوالی گهزارههها ماننهد

اشكال استنتاج ،انوا ،وابستگی و اشكال تركیب آنها ) اشكال همزیستی مانند نحهوه قكهول یها
طرد گزارهها براساس تصدی تجربی ،اعتكار منحقی ،تكرار ،سنت و ...ج) رویههای میانجی ،مثل
فنههون نگارشههی (كالم هی ی ها بصههری) ،ابزارههها ،روشهههای تعیههین اعتكههار و روشهههای انتقههال
(فوكو 81 : 88،سلیمی .)1 : 8 ،این بخه
مفاهیم گفتمان ،به تحلیل ژانر بسیار نزدی

از تحلیهل فوكهو دربهاره نحهوه شهكلگیهری

است وی معتقد است این قواعد ،به موجب نهوعی

بینامی یكدست و همشكل بین همه افرادی كه در پهی سهخن گفهتن در ایهن حهوزه گفتمهانی
هستند ،عمل میكنند (دریفوس.) 13 : 18،
برای بررسی نحوه شكلگیری مفاهیم یا سازمان گزارهها در هنر خاورمیانه بایهد ایهن آثهار
هنری را در بینامتنیت هنر اسالمی و هنر مدرن تفسیر كرد .عناصر بصهری ایهن هنهر ،تلفیه و
تركیكی از نشانههای دینی و آیینی در مهتن زنهدگی مهدرن و امهروزی اسهت .بهه عنهوان مثهال
همنشینی طرحهای اسلیمی هنر اسالمی ،مساجد ایرانی با نشانههای واقعه

سپتامكر و گهروه

القاعده ،همونین تركیب راكتهای جنگنده و مینیاتور ایرانی ،یا نوشتههای عربی و فارسهی بهر
اشیاء روزمره یا صفحات قدیمی ،داللتهای چندگانه معنا را در تفسیری بینامتنی روشهن مهی-
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سازد .به عكارتی مثال نمادهای هویتی ماننهد فهرش ،گنكهد و حمهام ایرانهی ،در كنهار نمادههای
ایدئولوژی

مانند چادر و رویدادهای سیاسی ،خوان

تصویر را در ارجها ،بهه فرهنهگ تهاریخی

اسالم و فرهنگ روزمره كشورهای مسلمان ممكن ساخته است.
تكرار مضامین در هنر خاورمیانه كشف ساختار استنكاطی مشخصی را ممكن میسهازد .در
ی

دستهبندی كلی مضهمون آثهار هنهر خاورمیانهه عكارتنهد از - :چهال ههای جنسهیتی در

كشورهای مسلمان مانند نابرابری ،حجها و مضهامین فمنیسهتی  -1تضهادهای میهان سهنت و
مدرنیسم  -اگزوتیسم و تكرار كلیشههای شرقی و سادگی پی
ایدئولوژی

از مدرن (بدوی)  -3تضادهای

میان دین و سیاست .با توجه به جایگاه جریانسهاز هنهر ایهران در هنهر خاورمیانهه،

بههرای روشههن شههدن پراكنههدگی موضههوعات در هنههر خاورمیانههه ،بههه مضههامین غالههب و قواعههد
آفرینشگری در هنر معاصر ایران میپردازیم كه عكارتند از:
 - 1بازی با شمایلها و كلیشههای فرهنگ بصری شرقشناسانه .شمایل اصلی ایهن فرهنهگ
بصری را زنان رازآمیز ،منفعل و لوند شرقیِ پوشیده در حجها یها نیمهه برهنهه ،حكهام
شرقی ،روستاییان ،بردهها در فضاهایی چون دربار ،حرمسرا و حمام شرقی تشكیل مهی-
دهند .موضوعاتی كه اغلب در آثار افشهان كتهابوی ،شهیرین نشهاط ،شهادی قهدیریان و
شیرانا شهكازی دیده میشود.
 همجوارسازی و ایجاد پیوند آشكار و ضمنی میان نشانه های فرهنگ سنتی واالی ایرانیاز ی

سو و جلوههای فرهنگ روزمره ،لمپن و حاشیه شهری در ایران معاصهر و اشهكار

عامیانه یا مكتذل همان فرهنگ سنتی و نشانه های سیاسهی از سهوی دیگهر .در همهین
چارچو فرهاد مشیری كوزه را به عنوان ی
و پی

شمایل ایرانی كهن با اصحالحات عامیانهه

پا افتاده همراه میكند و فریدون آو شمایلی انضمامی چون تختهی را در ارتكهاط

با انگارههای پهلوانی ،قلندری و عیاری ترسیم میكند.
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 -نمای

تضادهای تاریخی ه فرهنگی و محهدودیتههای اجتمهاعی و سیاسهی در زمینهه

زندگی شهری معاصر ایران با تمركز بر مسائل زنان و جوانان .در ایهن چهارچو سهمیرا
اسكندرفر جوانان را در فضای داخلی و نمای بسته نقاشهی مهیكنهد و داریهوش قهرهزاد
دختران جوان را در پیادهرو و بر زمینه دیوارهای خط خحی تهران تصویر میكند.
 پرداختن به نشانهها و مسائل تاری معاصر ایران به ویژه به مساله انقهال و رویهدادهایپس از آن .مانند آثار نیكزاد نجومی ،میترا تكریزیان ،نیوشا توكلیان و پرستو فروهر.
 - 5معنویت و گرای های عرفانی با تمركز بر مولوی .مانند آثار كامران یوسفزاده و شهیرازه
هوشیاری (اخگر.) 8 : 88،
زمینه دیگری كه وحدت نظام مفاهیم را در هنر خاورمیانه شكل میدههد تلفیه فنهون و
تكنی های بصری مدرن و هنر اسهالمی اسهت .ماننهد تكنیه ههای نقاشهی ه خهط كهه نهوعی
تصویرگری با خحوط است .با توجه به تقدس سنت كتابت نزد مسلمانان آثهاری كهه تلفیقهی از
خط و نقاشی هستند از نمونههای برجسته هنر مدرن مسلمانان محسو مهیشهود .ماننهد آثهار
محمد احصایی ،حسهین زنهده رودی ،فرامهرز پهیالرام و برخهی آثهار صهادقتیهرافكن و افشهین
پیرهاشمی (تصویر شماره  2اثری از محمد احصایی).
 - 4وحدت راهكردهای هنر خاورمیانه :یكی از كوش ههای سهنتی بهرای تحلیهل وحهدتِ
مجموعه مفاهیم و كردارها ،شناخت موضوعات بنیادین و آموزههای مركزی است (فوكهو: 88،
 ،) 11همانند تحلیل پارادایم در دیدگاه بورس كوهن كه با وجود همه پراكندگیها ،تفاوتهها و
گسستها به دنكال موضوعات محوری اندیشه است به طور مثال اصل تكامل در زیستشناسی،
یا اصل منشا مشترک زبانها در زبانشناسی .فوكو معتقد است برای دستیابی به مجموعه ثابتی
از گزارههای نظری باید به محالعه همكستگیهای پراكنده در تاری یا حتی حهوزهههای مختلهف
دان

پرداخت همونین باید به این اندیشید كه چه سازههای هماهنگی امكان وجود دارند امها

در عمل به وجود نمیآیند ،بنابراین او به تشخیص تقابلها و تضادهای درونی گزارههای نظری
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نیز میپردازد (فوكو .) 1 : 88،به عكارتی گفتمان فضای یكدستی از مفاهیم و نظریه نیسهت
بلكه حامل استراتژیهای تغییر و شكلگیری مجدد نیز میباشد .بهه اعتقهاد فوكهو ههر صهورت
گفتمانی فضای خالی برای جوالن دارد ،فضاهایی كه آنها را حوزه گزین های ممكن میخواند
(همان منك  .) 12:در همین فضا است كه اسهتراتژیههایی بهرای تغییهر ،گهزین
نهایت شكلگیری ی

نظهری و در

صورت گفتمانی ممكن میگردد .بنابراین در تحلیل گفتمان هنر عالوه بر

جستجوی جریان غالب یا اصل نظری مسلط باید مجموعه متنو ،و متكثری از جریانهای فرعی
و تضادهای درونی را نیز مورد توجه قرار داد.
اصل نظری حاكم بر رویكرد مابعد مدرن ،تصور وجود زبانِ جههانی هنهر اسهت .الكتهه ادعهای
جهانشولیِ زیكاییشناسی را میتوان تا نظریه یوق و زیكایی كانت (و حتی پی

از آن) دنكال كهرد

اما اصل جهانشمول بودن هنر ،محصول جهانیشدن فرهنگ در دوره اخیر است .بهه عكهارتی تصهور
وجود زبان جهانی هنر به معنای زبانی یاتا مشترک در میان انسانها نیست بلكه ناشی از زبهانی بهه
اشتراک گذاشته شده است .از همین رو این اصل ،با نوعی سوگیری قدرت همراه است یعنهی مهی-
توان پرسید كه چه كسی قواعد زبان جهانی را ترسیم میكند؟ بنابراین جههانیشهدن فرهنهگ بهه
طور ضمنی به معنای جهانیسازی فرهنگ مسلط است رویكرد انتقادی به ایهن مفههوم از جههانی
شدن ،موجب پرورشِ فرهنگهای مقاومت محلهی ،بهومی و تحهت سهلحه گردیهده اسهت .برآمهدن
گفتمان هویتهای محلی در عصر جهانیشدن نشان از جهانی پرمنازعه اسهت جریهان هنهر نیهز از
این قاعده مستثنی نیست .جریان غالب هنر برساخته از پارادوكس هنر جهانی هه محلهی اسهت .از
ی

سو هنر به عنوان محصولی برآمده از ی

جامعه بومی ،محلهی و ملهی اسهت و از سهوی دیگهر

فرآوردهای است كه با به كارگیری زبانی انتزاعی و مفهومگرایانه ادعای بیان تجربههای بشهری ورای
تفاوتها را دارد این دوگانگی ،جانمایه هنر مابعد مدرن است .از یه
اصل جهانشمولی هنر ،بی

منظهر بایهد گفهت پیهدای

از هر چیز ناشی از ادعای جهانشمولی هنر غر و خواست كشورهای

مركز در ارائه مضامین و سك های هنری خود به عنوان دستآورد نههایی بشهری و نیهز ،مهیتهوان
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گفههت ناشههی از تههالش مشههاركتجویانههه كشههورهای پیرامههون در ایههن مسههیر رشههد هنههر اسههت
(هونور .) 82،این اصل كه باید آن را اصل سلحه نامید در طهول قهرن نهوزده و بیسهتم سهاخته و
پرداخته شد .تحت سیحره این اصل هنرهای بدوی ،شرقی و آفریقایی ،استعماری و جهان سهوم بهه
عنوان اجزاء فرعی از هنر مدرن توصیف شدند كه هنرمندان كشورهای مركهز موتیهفهها ،نقهوش و
اشكال انتزاعی شده آنها را در اختیار میگرفتند تا با زبانی نو جریان هنر مدرن را شكل دهند.
در واق تالش هنرمندان برای خل آثاری جهانی ه محلی ،تداوم تقابل هنر مركز ه پیرامون
است كه تاری هنر مدرن بر آن بنا شده است .اگر چه هنر پستمدرن با نقد جریان غالب و طرد
اسحوره جریان اصلی در هنر ،به دنكال هنری چند مركز و متكثر است اما حداقل هنر خاورمیانهه
كه بی

از هر چیز ساخته و پرداخته نهادهای قدرت یعنی موزهها و بازار اقتصهادی هنهر اسهت،

پیوند و وابستگی بیشتری به جریان غالب هنر غر دارد.
با این حال باید تاكید كرد كه اگرچه هنر جهانی ه محلی ،هژمونی غر را در خود نهفتهه
دارد اما همین موقعیت پارادوكسیكال آن ،تنها راه نقد محوریت غهر در هنهر ،و ایجهاد تردیهد،
ابهام و گسست در تاری هنر مدرن غربی است .این جایگاه با تاكید بهر نسهكیت فرهنگهی ،راه را
برای گفتگو و چانهزنی فرهنگی فراهم میسازد .به تعكیر شایگان (: 88

) این منحقه مرزی

فرهنگ است كه امكان میدهد آگاهی چندفرهنگی روزگار مها شهكل بگیهرد و هنرههای فرعهی
نقشی در جریان اصلی ایفا كنند .جدول شماره  1مختصری از آنوه گفته شد را نشان میدهد.
جدول شماره  .2شکلگيری گفتمان هنر خاورميانه بر مبنای قواعد شکلگيری
یک گفتمان در دیدگاه فوکو
قواعد شكل
گیری ی
گفتمان
وحدت
موضو،
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ابعاد تشخیص
قواعد گفتمانی

توضی

گفتمان هنر خاورمیانه

سحوح ظهور

حوزههایی كه موضو ،در آنها
ظاهر و محرح میشود.مانند
حوزه خانواده ،مذهب ،هنر،
جنسیت ،نظام قضایی

هنر پسااستعماری در كشورهای پیرامونی

مراج تعیینكننده

مانند جامعه پزشكی ،مراج

خانههای حراج ،موزهها و دیگر نهادهای
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موضو ،شناسایی

جدول مختصات

وحدت
اسلو های
بیانی

وحدت نظام
مفاهیم

وحدت
راهكرد

قضایی ،مراج مذهكی و
نهادهای هنری
مرزهای تمایزبخشی كه موضو،
در آن شناسایی و طكقهبندی
میشود

دنیای هنر

هنر نوگرای كشورهای مسلمان در
ژئوپولیتی سیاسی خاورمیانه

كسانی كه ح
استفاده از واژگان و
اسلو های بیاندارند.

متخصصین و حرفهایهای ی
حوزه

منتقدان و مفسران هنر و هنرمندان با
ویژگیهای خاص سیاسی ،انتقادی

نهادهای معینی كه
گفتمانهای معین از
آنجا تجویز میشود

مانند ی نشریه علمی یا ی
دانشگاه معتكر

مجموعهای محدود از گالریهای منحقه و
موزههای بینالملل

موقعیت فاعل دارای
قدرت شناسایی در
قكال موضو،

مثل موقعیت معلم در برابر
دان آموز یا قاضی در برابر
متهم یا منتقد در برابر هنرمند

كارشناسان هنری خانههای حراج و موزههای
هنر غر كه اقدام به خرید و عرضه آثار می-
كنند.

اشكال توالی گزارهها

مثل اشكال استنتاج ،انوا،
وابستگی و اشكال تركیب آنها

بینامتنیت هنر اسالمی و هنر مدرن مانند
تلفی و تركیب نشانههای دینی و آینی در
زندگی امروزی

اشكال همزیستی

مثل نحوه قكول یا طرد گزارهها
براساس تصدی تجربی ،اعتكار
منحقی ،تكرار ،سنت و...

مضامین و معانی مشترک مانند پوش و
حجا زنان ،تنگناهای سیاسی در كشورهای
اسالمی ،نوستالوژی زندگی ساده و ماقكل
مدرن و دیگر تجربیات مشترک پس از
استعمار

رویههای میانجی

مانند فنون نگارشی ،كالمی یا
بصری ابزارها ،روش تعیین
اعتكار و روشهای انتقال

فنون و تكنی های هنر مدرن در بستر هنر
سنتی مانند هنر مفهومی استشراقی یا
تكنی های خاصی مانند نقاشیخط و دیگر
تكنی های اجرا

وحدت بنیان نظری و
شكلگیری
استراتژیها

استراتژیهایی برای گزین
نظری ،نقد ،تغییر و در نهایت
شكلگیری پویای ی صورت
گفتمانی

زبان جهانی هنر :هنر جهانیه محلی و
پارادوكسهای هویتی

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

سیاسی از قلمرو فرهنگیِ هنر اسالمی دانست .الكته هنر خاورمیانه نماینده هنر

اسالمی نیست بلكه نماینده هنر مدرن در مهمترین كشورهای مسلمان است .همونین هنر
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خاورمیانهای كه توسط نهادهای قدرت دنیای هنر (یعنی برخی موزهها ،گالریها و خانههای
حراج) معرفی میگردد ،معرف همه جریانهای هنری در كشورهای مسلمان نیست .بلكه نوعی
خاص و گزین

شده از هنر است كه با مواض گفتمانی نهادهای قدرت دنیای هنر همخوانی و

سازگاری دارد .به عكارتی این هنر با مكانیزم طرد و تایید ،نو ،خاصی از هنر معاصر را به عنوان
هنر خاورمیانه به رسمیت میشناسد و به آن اجازه ورود به موزهها و چرخه بازار بینالمللی هنر
میدهد.
بنابراین این ادعا كه هنر خاورمیانه توانسته است تقابلهای دوقحكی هنر مركز ه حاشیه،
جهانی ه محلی و مدرن ه سنتی را واسازی كند و فهم و تفسیری ورای دو قحكیهای سنتی
شرق ه غر  ،ملی ه فرا ملی ارائه دهد چندان واق گرایانه نیست .به عنوان مثال آثار شیرین
نشاط ،كه اغلب از او به عنوان نماینده هنر معاصر ایران و حتی هنر خاورمیانه یاد میشود،
روایتی تازه از كلیشههای بصری غر نسكت به شرق است .در مجموعه عكس زنان اهلل (تصویر
شماره ) ،استفاده از خوشنویسی كه یادآور جنكه شعائری اسالم ،و تصاویر تفكی

شده سیاه و

سفید از زنان و مردان كه به حكومت دینی (در ایران) اشاره داد ،و آوازهای مرثیهوار كه در خود
بدویت آیینی شرق را دارند ،همه بازتولید نگاه غر به شرق است (مصحفوی .) 8 : 88،هنر
خاورمیانه بر اساس مواض گفتمانی از مكانیزم طرد و تایید پیروی میكند.
هنرمندان خاورمیانه با اسحورهزدایی از معنویات شرقی آنها را به عنوان نشانههای
ایدئولوژی

تصویر میكنند .بنابراین از ی

سو با نمای

شمایلهای اسحورهای هنر شرق به

محلوبیت نمایشی دست مییابند و از سوی دیگر با به بازیگرفتن آنها و تهی كردنشان از معنا،
به روشنگری نقادانه دست مییابند و این اوج موفقیت ی

هنرمند در گفتمان هنر خاورمیانه

است .در واق همنشینی نامتجانس از عناصر آشنا و جداسازی نشانههای فرهنگی از بستر
تاریخیشان و قرار دادن آنها در متن زندگی روزمره را میتوان پروژه ناآشناسازی عناصر آشنا
دانست .این فرصتی است برای بازنگری در آنوه ظاهرا میشناسیم و بدیهی میپنداریم.
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تصاویری كه با گیج كردن و مكهم ساختن سعی در تحری

بیننده دارند تا خود را هموون

بیگانه بكیند .تلفی این رویكرد معناشناسانه و نشانههای شرقشناسانه در تصاویر ،رمز موفقیت
در هنر معاصر خاورمیانه است.
الكته این به معنای پیروی هنرمند مدرن ایرانی از نهادهای مشروعیت بخ

هنر و

حسابگری كاسككارانه او برای فروش بیشتر نیست بلكه هژمونی نهادهای هنر غربی این شیوه-
های آفرین

هنری را به عنوان تنها شیوههای ممكن ترسیم میكند و آثار هنرمند بدون قصد

و نیتی به آنها ارجا ،مییابد .همونین این به معنای غیر واقعی بودن یا رد مضامین طرح شده
در اثار هنر خاورمیانه نیست تالش ما نشان دادن مكانیزم اجتماعی شكلگیری گفتمان هنر
خاورمیانه بود نه قضاوت زیكاشناسانه یا نقد هنری آثاری كه به عنوان هنر خاورمیانه شناخته
میشونى.

جمعبندی و نتيجهگيری
سك

هنری ساختاری تاریخی از تواف ها ،قراردادهای زیكاشناختی ،قواعد هنری ،سحوح

تكنی  ،جلوههای مسلط هنری ،سلیقههای رایج یا موضوعات بصری است (هاوزر)112 : 81،
از این رو سك

همواره ی

مشترک ،آثار همسك

معیار زیكاییشناختی در خود دارد كه به عنوان زبان صوری

را در كنار هم قرار میدهد .بنابراین محالعه سك  ،عمدتا در محدوده

ویژگیهای مشترکِ پذیرفته شده میان هنرمندان ،در ی

زمینه تاریخی باقی میماند .اما هنر

مدرن و مابعد مدرن را به سختی میتوان بر اساس تواف ها یا الگوهای زیكاییشناسی مشترک
یا حتی سلیقههای مسلط مورد محالعه قرار داد .هنر معاصر دیگر نقاشی و مجسمههای
نمایشگاهی نیست بلكه امروزه این اسناد ،مدارک ،نقشه ،عكس و اطالعات مختلف هستند
است كه به شیوههای نازیكا و حتی غیر عینیت یافته آثار هنری را میسازند .امروزه زمینه
شناخت آثار هنری مدرن و پسامدرن محالعه فرمهای مشترک هنری میان هنرمندان نیست،
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زیرا هنرمندان با ابدا ،زبان شخصی ،از تكرار فرمهای پیشین اجتنا

میكنند .آنوه محالعه

هنر معاصر را امكانپذیر میسازد محالعه آثار هنری نیست بلكه محالعه مواض و دیدگاههایی
است كه هنرمندان را در ی

جریان مشترک هنری قرار میدهد .به عنوان مثال هنر فمنیستی

را نمیتوان سككی از هنر دانست زیرا تعداد زیادی از هنرمندان زن به شیوهها و فرمهای
متفاوت به خل آثار فمنیستی میپردازند.
نظریه سك  ،تنها قادر به تكیین اشكال ثابتی از فرم و مضمون در آثار هنری است كه در
ساختار ثابت و همگون جامعه پیشاصنعتی میتوانند تداوم داشته باشند اما امروزه با متكثر
شدن نهادهای اثرگذار بر هنر و تنو ،فضای آفرین
آثار معاصر كارآمد دانست .نظریه سك

هنری نمیتوان نظریه سك

را در تحلیل

هنر میراثی ارزشمند در محالعه تاری اجتماعی هنر

دارد اما در محالعه هنر معاصر نیاز به رویكردی است كه بتواند با توجه به گونهگونی فضای
تولید و آفرینشگری به تحلیل همپیوندی آگاهانه و ناآگاهانه هنرمندان ،منتقدان ،هنرگردانها،
گالریداران و دیگر عامالن دنیای هنر بپردازد .از این رو در مقاله حاضر با طرح دیدگاه گفتمانی
پیشنهاد گردید به جای تفسیر اثر هنری در زمینه اجتماعی آن ،به ورای متن حركت كرده و
فضای تولید متن ،نهادها و روندهای مولد متن مورد محالعه قرار گیرند.
در این مقاله گفتمان هنر در سه سح تحلیل گردید كه شامل محالعه ویژگیهای بصری،
كالكدی و ژانر اثر ،در سح دوم شامل تفسیر بینامتنی اثر و نسكت آن با زمینه تاری و
اجتماعی و در سح سوم شامل محالعه فضای اندیشهای است كه امكان خل اثر را فراهم می-
سازد .این رویكرد امكان محالعه جریانهای تازهای از هنر معاصر مانند هنر فمنیستی ،هنر
استعماری و پسااستعماری ،هنر آسیایی ،آفریقایی را برای ما فراهم ساخت كه محالعه آنها به
عنوان سك
در بخ

هنری ممكن نكود.
پایانی مقاله با رویكرد گفتمانی هنر و بر اساس نظریه فوكو ،قواعد گفتمانی هنر

خاورمیانه مورد محالعه قرار گرفت .چهار قاعده گفتمانی شامل وحدت موضو ،،اسلو های
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بیانی ،مفاهیم ،مضامین و استراتژیهای بصری كه در گفتمان هنر خاورمیانه تولید ،و در شككه-
ای از نهادهای دنیای هنر مانند خانه حراج كریستی ،موزههای اروپایی و گالریهای منحقه
خاورمیانه بازتولید میشود ،مورد تحلیل قرار گرفت .در نهایت با دنكال كردن قواعد گفتمانیِ
هنر خاورمیانه ،روند ساخت قواعد تازه و پنهان در جامعه هنری نقاشان ایران تحلیل گردید و با
این كار ابعاد تازهای از قراردادهای زیكاشناختی و قواعد هنری رایج میان نقاشان معاصر ایران
روشن شد .گفتمان ،رویكرد تازهای در شناخت سازمانیافتگی جامعه هنری است و امید كه با
به كارگیری آن توسط دیگر پژوهشگران ،شناخت دیگرگونهای از هنر معاصر ایران به دست آید.
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