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مقدمه
هنرمندان اجتماعی فرهنگی- کنشهای ادراک
ایرانی،عالوهبردرنظرداشتنخودآگاهیوخودمختارِی
پیش عینِی احتماالت بررسی در میبایست هنرمند،
هماهنگکنندة دستگاههای و ساختارها آنها، روی
عمومیدرحوزةهنر،وهمچنیننوعمواجهاتآنهادر
گسستهایتاریخیهنرمعاصرایرانموردتوجهقرار
گیرد.خوانشآثارهنریدرزمینههاییکهامكانحضور
عمیقاً ادراکی به میدهند، را آثار آن به دیدهشدن و
گرایشات پیدایش که چرا شد، خواهد منجر انتقادی
مختلفدرحوزةهنر،نسبتمعناداروقابلتأملیرابا
ساختارهایفرهنگی-اجتماعیوگفتمانهایبرسازندة
گفتمان ارتباط بررسی میسازد. برقرار گرایشات این
ایران در تاریخی-فرهنگی گسستهای با نوسنتگرا
را گفتمان این کارکرد که کالنی ساختارهای معاصر،
رسمیتومشروعیتمیبخشند،وهمچنینزمینههای
اثرگذارترین و مهمترین توسط که آن اندیشگی
روشنفكرانواندیشمندانایرانیمطرحمیشود،اهداف

اینجستارمیباشد.
مواجهةهنرمندانایرانیباهنرمدرنغربی،واقعه
تاریخیوفرهنگیعمدهایاستکهدامنةاثراتونتایج
آنبیشتردردهة13۴0وبعدازآنمشاهدهمیشود.
یكیازمهمترینوپیچیدهترینپیآیندهایاینگسست،
شكلگیریگفتماننوسنتگراوتفكرنوگراییدرهنر
ایران، در مدرنیزاسیون فرآیند وقوع با میباشد. ایران
و اجتماعی سیاسی، ساختارهای بازتولید و بازسازی
جریان این از نیز هنرمندان گشت. آغاز نیز فرهنگی
پدیدة این با مواجهه ضمن و پذیرفته تأثیر پیشرو
باآن برهمسازوهمگامشدن را نوظهور،سعیخود
معطوفداشتند.اماهموارهذهناینهنرمندانایرانیبا
اینسؤالاساسیدرگیربودهاستکهچگونهمیتوان
تفكردوگانةنوگراییومعاصریترابامیراثفرهنگیو
از میتوان چگونه داد؟ پیوند و کرد همراه سنتی
چارچوبمدرنیسمگذرکردوبهگونهایبیانشخصی
اساسی، چالشهای و سؤاالت این رسید؟ پایدار و
زمینههایظهورگفتماننوسنتگراییراپدیدارساخت.
حمید را نوسنتگرایی تعریف جامعترین

کشمیرشكندرکتابخودباعنوانهنرمعاصرایران؛
ریشههاودیدگاههاینوینارائهمیدهد:

»تعریفپذیرفتهشدهآن،دربرگیرندهنوعیتفسیر
هنر بر حاکم قراردادی ارزشی نظامهای دوباره
و تكنیک شامل که ارزشی نظامهای این است.
از مجموعهای توسط معموال هستند، محتوا
نشانههایسبكیمشخصمیشوند.اینتعریفدر
عینحالادعاینفوذبراشكالهنریآیندهرااز
جانبهنرمندانیکهارزشهایگذشتهراتفسیر
میکنندبهرسمیتمیشناسد.ارجاعبهآرمانهای
ایدئولوژی یا سیاست مذهب، بر که اجتماعی
ملیگرایانهمتمرکزشدهاندنیزدراینبحثمطرح

میشوند«)کشمیرشكن،101:1393(.
هنر دایرهالمعارف در پاکباز1 روئین همچنین
وسادهای تعریفمختصر با را نوسنتگرایی2 اصطالح
در گرایشی توصیف برای »اصطالحی میکند: مطرح
هنرمعاصرکهبهمنظورتأکیدبرتّشخصبومیوملی،
عناصرشاخصهنرهایسنتیرادرقالبهایاقتباسی

ازهنرغربارائهمیکند«)پاکباز،310:13۸1(.
خود، تلفیقی و اختالطی هویت با نوسنتگرایی
تمامی که میاِنسنتگرایی بود مسالمتجویانه راهی
دستاوردهایتازهواردغربیرامضرقلمدادکردهوازآن
دوریمیجست،ورویكرداصطالحاًغربزدهکهتنهاراه
نجاتراگسستکاملازگذشتهوپیوستنیكسرهبه
در کوششی میدانست؛ غربی ساختارهای و ارزشها
جهتسازگارکردنفرهنگسنتیوبافتبومیوملی،
بامدرنیتةجهانی.هنرمنداننوسنتگراازطریقاشارات
نوگرای قالبهای در سنتی فرهنگ به متعدد صوری
غربی،هویتهنریخودراسامانبخشیدند،امانتیجتاً
درآثارخودبهرشدیطبیعیوهمگاممیانمؤلفههای

بنیادینهویتیدستنیافتند.
فرهنگرجایی3هویترابامشخصهمتناقضنمایی
همزمان« تحول و »تداوم را آن که میکند تبیین
مینامد؛بهاینمعناکه»درعینحالکهجوامعمرتب
آنها فرهنگ در ثبات از جنبههایی میشوند، متحول
اجازه و میچرخد آنها گرد به تحول این که هست
تغییرجامعه،یاتبدیلبهغیرشدنبهآنهانمیدهد«
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)رجایی،3۸:13۸2(.فرهنگسنتیوهویتایرانیبه
درستیهمانوجوهتداوموثباتاند،کهدرمواجههبا
و پویا وجهی ماندگاری، عین در میبایست مدرنیسم
تحولپذیرداشتهباشند،بهشرطیکهتمامیابعاداین
هویتموردتوجهوبازبینیقرارگیرد.نوسنتگرایاننیز
بهدنبالدستیابیبهچارچوبیتازهبرایهنر،گاهیدر
تحوالتی به محتوا در نیز گاهی و ساختارهایصوری
دستزدند.آنهادرجستجویزبانومكتبینودرهنر
ایرانبودندکههمنشانیازفرهنِگسنتیوآئینیخود
همخوان هنر جهانی معیارهای با هم و باشد داشته
ملیهویتخویش بروجه گاهی راه این در و گردد؛
تأکیدکردهوگاهییكسرهبروجهمتجددانهمتمرکز
روشنی به سنتی. نیز گاهی و اسالمی گاهی شدند،
یا و هویت بحران با همواره چرا که دریافت میتوان
رسیدنبههنریملیوخودیدستبهگریبانبودهاند.
همزمانی میتواند نوسنتگرا، گفتمان نقد و شرح
و کند توجیه را متعارض گاه و متفاوت اندیشههای
فضایگفتمانیکهامكاِنخلقاینآثاررافراهمکرده

استبازشناسد.
توفیقی به است توانسته نوسنتگرا گفتمان آیا
مداوموزبانیخودیدستیابد؟آیاجهانیازآِنهویت
چندگانهایرانیبرپاکردهاست؟ویادرمواجههباهنر

مدرنتحولیدرونماندگارداشتهاست؟
چنین معاصر هنر تاریخ بررسی از کلی »بهطور
نتیجهمیگیریمکهبهرغمکنكاشهایپیگیرهنرمندان
بتواند که جامعی و منسجم دستاورد تاکنون ایرانی،
الگویزیباشناختیویژهایرابهدنیایهنرامروزارائه
کند،حاصلنیامدهاست.علتاینمسئلهرانهفقطدر
دنبالهرویهاوالگوبرداریهایناسنجیده،بلكههمچنین
درکمبودهایناشیازنهادینهنشدنپدیدههنرجدید
درجامعهایرانبایدجست.بههمینسببنیزعواملی
چونتغییراتسیاسی،سیاستگذاریهایدولتی،نظر
و انگیزهها از بیش بازار سلیقه و خارجی محافل
خواستهایدرونیبرسیرتحولهنرمعاصراثرگذاشته

است«)پاکباز،13۸1:ذیلمدخلهنرمعاصرایران(.
رویینپاکبازمعتقداستهنرنوگرایایرانبااینكه
ازالگوهاودستاوردهایهنرمدرنغربیبرداشتکرده

باآنمتفاوتاست؛چراکهبهفقدان است،اماماهیتاً
»خوداندیشی«ونبودتفكریکهازدلنقدوگفتگوی
چنین پی در است. دچار باشد آمده بیرون متقابل
گسترش عدم همچنین و گزینشگرایانهای، رویكرد
همزمانابعادهویتیوفقدانخوداندیشی،تحوالتهنر
معاصرایرانرانمیتوان»کنش«هاییهنرمندانهدرنظر
جهان به »واکنش«هایی حاصل اغلب که چرا آورد
مفهوم که اینجاست هستند. دیگران اندیشگی
»دیگری«درسیرروشنفكریایرانخودرابیشازپیش
نشانمیدهد.مواجههبادیگریوپیآیندهایعینیو
ذهنیآن،اثرپذیریازدیگری،قیاسوسنجشمداومبا
دیگریومواجههبادیگریدرتقابلبابافتاجتماعیو
فرهنگیخویش...همگیازموضوعاتاساسیگفتمان

نوسنتگرامیباشند.


چارچوب نظری
فیلسوفان از یكی )19۸۴-1926( فوکو میشل
مطرحوبحثبرانگیزنیمهدومقرنبیستممیباشد.وی
پسازپژوهشهایتاریخیخوددرحوزههایمختلفی
چونروانپزشكی،پزشكی،جرمشناسی،علومانسانیو
اجتماعی،بهشهرتونفوذیجهانیدستیافت.فوکو
درفلسفه،تاریخ،جامعهشناسیوعلومسیاسیمباحث
تازهایراگشودوبیشکنمیتواناثرگذاریویرادر
حیطههایمختلفعلومانسانینادیدهانگاشت.مهمترین
دستاوردفوکوراتحلیلروابِطقدرتومعرفتمیدانند.
اندیشهها و افكار ساختمان درباره وی اصلی تحلیل
آنها ازطریق استکه قدرت-دانش روابط بر مبتنی

انسانهابهسوژهتبدیلمیشوند.

تاریخ از منظر میشل فوکو
پژوهشهای در که است اندیشمندانی از فوکو
نوجویانهوبنیادینخود،بااستفادهازموردهایمطالعاتی
گرفته پیچیده و کلی بس نتایجی جزئی، و مشخص
است.رویكردیکهدرپژوهشهایعلمیخودبرگزیده
سیر معنای به نه تاریخ اما تاریخی، رویكردیست
»تاریخی معنای به بلكه تاکنون، گذشته از پیوسته
واژگون«)ضیمران،36:1393(.روشتاریخیفوکوبه
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دنبالجوهرةپایدارتاریخوماهیتالگومانندآننیست،
بلكهدرپییافتنشكافها،گسستهاوانقطاعِروندهای
تاریخیمیباشد.بهاعتقادفوکودرهردورةتاریخیوهر
این پایه بر که است غالب خاصی فرهنگ جامعهای،
فرهنگشرایطخاصیرانیزبرایسوژههایمربوطبه
گفتمانهای و زبان به شرایط این میکند. فراهم آن
حاکمدرآنفرهنگارجاعداردودرواقعشرایِطامكان
بهوجودآمدنمعانیومفاهیمرامیسازد)برایمطالعه
بیشترر.کFalzon,2013وفوکو،13۸9(.حقیقتهر
برای و میگیرد قرار گفتمان یک متن در گزارهای
و ساختار شرایط، آن ابتدا میبایست آن، شناخت
که گفتمانی فوکو دیدگاه از بشناسیم. را گفتمان
بیتفاوتیابیطرفباشد،همچنینگزارهایکهدریک

ساختارقرارنگرفتهباشد،هرگزوجودندارد.

مفهوم »گفتمان«۴ 
نظریهپرداز مهمترین تردید بدون فوکو »میشل
مدخل )رشیدیان،1393،ذیل است« گفتمان معاصر
گفتمان(.ویدرکتابهایدیرینهشناسیدانشونظِم
گفتار،پیچیدگیهایمفهوم»گفتمان«راتبیینکرده
است.گفتماندردیدگاهفوکو»نظامهاییازاندیشهها
متشكلازایدهها،رویكردها،فرآیندهایعملی،باورهاو
پراتیکهاکهبهگونهایمنتظمسوژههاوجهانیراکه
بیانی به )همان(. میسازند« میگویند، سخن آن از
سادهترگفتمان»شیوةخاصیبرایسخنگفتندربارة
است« آن( وجوه از یكی فهم )یا آن فهم و جهان
)یورگنسنوفیلیپس،1۸:13۸9(.گفتماننظامیاست

کهبهشیوةادراکماازواقعیتشكلمیدهد.
فوکوگفتمانرانوعیفعالیتمحوریانسانبهشمار
میآوردوبهبُعدتاریخیتغییراتآنعالقهمنداست.به
اعتقادویامكانبیاندراعصارمختلف،تغییرمیکند؛
بهاینمعناکهبیاِنیکنظریه،اگرموافقنظرنهادهاو
ساختارهایرسمیزمانهنباشدودرجایگاهمناسبخود
اعتباری و نمیشود شناخته رسمیت به نشود، مطرح
نخواهدداشت.بهعبارتدیگر»کافینیستکهشخص
باشد« حقیقت دروِن باید بلكه بگوید، را حقیقت
)آقاگلزاده،67:139۴(.فوکودرپییافتنپاسخیبود

بهاینپرسشکهچهشرایطیدرهردورهتاریخیخاص
موجبمیشودگونههایخاصیازگفتمانبهکاربرده
شوندورواجیابند،ودرعوضبسیاریدیگرکهازنظر
علمیموجهومنطقیهستند،موردغفلتقرارگیرندو

استفادهنشوند)همان:1۴2(.

»شکل گیری گفتمانی«5 
گفتمانیکهذکرآنگذشتچگونهپدیدارمیشود
وگزارههاتحتچهشرایطیدرآنمعناخواهندیافت؟
چهصورتیبایدشكلگرفتهباشدتابتوانازآنباعنوان

گفتمانیادکرد؟
را پراکندگی از سیستمی بتوانیم که صورتی »در
ازگزارههاتوصیفکنیم،درصورتیکه میانشماری
انواع ابژهها، میان را قاعدهمندی یک بتوانیم
تعریف درونمایهها انتخاب و مفاهیم گزارهپردازیها،
شكلگیری یک با که گفت خواهیم بنابراین کنیم،
گفتمانیسروکارداریم...شرایطیراکهعناصراینتوزیع
)ابژهها،وجهگزارهپردازی،مفاهیموانتخابدرونمایهها(
ازآنتبعیتمیکنند،»قواعدشكلگیری«6مینامیم«

)فوکو،59:1393(.
فوکوگزارههاراتابعساختارهاونظامهاییمیداندو
آنهارا»صورتهایگفتمانی«مینامد.ویدرمطالعات
اینصورگفتمانی)مثلعلومتجربی، از تاریخیخود
علومانسانیو...(برایرسیدنبهشناختقواعدحاکمبر
چهار واجد گفتمانی صورت هر میکند. استفاده آنها
انسجامدرونی و اساسیاستکهسببوحدت عنصر
گفتمانوبهوقوعپیوستنآنمیشود؛وحدتموضوع،
وحدتدرشیوةبیان،وحدتدرنظاممفاهیم،ووحدت

دربنیانهاینظری.

قدرت
فوکوبابررسیقالبها،تقسیمبندیهاومحدودیتها
پزشكی، )همچون خود معین پژوهشی زمینههای در
شیوههایمراقبتومجازاتدرسیاستواجتماع،روابط
جنسیو...(وتحوالتآنهادرتاریخ،نشانمیدهدکه
قدرت با مختلف زمینههای در بشر اجتماعی زندگی
درآمیختهاست،وهمراهباتحوالتوتغییراتقدرت،
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میشود تحول دچار نیز بشر روابط ساختارهای
از تاریخیست صورتی گفتمان .)9 )فوکو،137۸:
برای و هستند گزارهها از متشكل که مجموعههایی
بیابند، ظهور امكان گفتمان در گزارهها این اینكه
محدودیتهاوتقسیمبندیهاییبرآنهااِعمالمیشود.
و کنترل دائماً و نمیکنند زیست آزادانه گفتمانها
گروی در گفتمانی هر توفیق میشوند. محدود
رابطهایستکهباشبكهقدرتدارد،زیراهیچحقیقت
ماقبلگفتمانیوجودنداردوگفتمان،خودرژیمیاست
کهحقیقترابرمیسازد)بشیریه،1۴3:137۸(.بنابراین
تمرکزفوکوبرمطالعهساختارهاورژیمهاییاستکهاز
طریقایجادمحدودیتهاونظارتهاییبرگفتمان،در
و دخل گفتمان آن گزارههای بودن کذب یا و صدق
و طرد طریق از کنترل رویههای میکنند. تصرف
کنارگذاریگزارههایگفتمانیکارکرددارند،کههماز
را آن بیرون از هم و میشوند اِعمال گفتمان دورِن
جلوگیری گزاره »رخداِد« از نهایتاً و میکنند کنترل

میکنند.
که درمیگیرد آنجایی از قدرت با گفتمان ارتباط
گفتمانباتكراروسخنگفتنمنظمدربارةپدیدههابه
آنهامعناوشكلمیبخشد.چارچوبهایگفتمانیکه
تعریف را آنها میکنند، متعّین و محدود را پدیدهها
در که )همانطور میدهند، شكل آنها به و میکنند،
نمیتوانند شد( ذکر گزارهها به نسبت فوکو دیدگاه
بیطرفباشند.دقیقاًهمینجاستکهمسئلةارتباطبا
صورتهای این که چرا میشود. مطرح »قدرت«
گفتمانیبهگونهایعملمیکنندکهساختقدرتبر
استکهمیبایستدر معتقد اِعمالمیکند.وی آنها
آنهاتردیدکنیموحالتطبیعیوعلمیپذیرفتهشدة

 .)MartinAlcoff,2013 آنراواژگوننماییم(ر.ک
***

اماکارکرداینمفاهیموهمچنینرویكردتاریخی-
تحلیلیویژةفوکودرنقدهنرمعاصرایرانچهخواهد
بود؟وما،درمقامایرانیانمعاصر،چگونهقادرخواهیم
بودازدریچهنگاهفوکوبهبنیادهایاجتماعیوفرهنگی

خودنظرکنیم؟
چنین جهت در را گام اساسیترین فوکو میشل

تحلیلی،تجدیدنظردرمفهوم»تاریخ«میداند.تاریخرا
نهبهشكلیپیوسته،بلكهمیبایستبهشكلگسستها،
حدهاوانقطاعهاموردمطالعهقرارداد.تنهابایدنشان
دادکه»معنا«امریقطعینیستومیتوانقواعدشرا
میتوان همچنین داد، قرار بازبینی مورد یا شناخت

دربارةشرایطپدیداریآنپرسشکرد.
اندیشةفوکوستاصولیرا بر رویكردیکهمبتنی
برای دلوز،139۴( از نقل )به ابزار« »جعبه همچون
تحلیلدراختیارقرارمیدهد.بدینترتیبباکاربست
رویكردی به میتوان تحلیلی-تاریخی، روشهای این
یافت. دست ایران معاصر هنر زمینهمند مطالعة برای
روشفوکوبهمانشانمیدهدکهعقایدپذیرفتهشدة
روشنفكران،وشرححالهایتاریخیورسمی،متضمن
کردارهای نیستند؛ شفافی و روشن هیچگونهحقیقت
اینگفتارهای دارندکه تاریخیسازمانیافتهایوجود
رسمیورایجراممكنمیسازند.فكروروشفوکومارا
جاری ساختارهای با تعارض و چالش به پیوسته
دور یکسویه تفكرات و جزماندیشی از و میکشاند
که نقدی برمیگشاید؛ را تازهای نقد امكان و میکند
قالبهاوگفتارهایپنهانفرهنگ،کهموردغفلتواقع
شدهویابدیهیانگاشتهمیشوند،راموردبازبینیقرار

میدهد)ر.کفوکو،137۸(.
آنچهدراینجستاربهعنوانگسستدرتاریخهنر
مواجهه همانا است، شده گرفته نظر در ایران معاصر
هنرمندانباهنرمدرنغربیوتعاریفویژهونوپدیدی
ازهنِرنودروجهمعناییوصوریآناست.تغییررویكرد
درمعنایاثرهنریونظارهکردنبرآثارونتایجآن،
باز ایرانی هنرمندان اذهان در را شكافی و فاصله
میگشایدومیلبهدستیابیبهاینجهاِنتازهوهمنوایی
باآنراتقویتمیکند.بادرنظرگرفتنپدیدةمواجهه
هنر در تاریخی مثابهگسستی به غربی مدرن هنر با
معاصرایران،ومطالعةزمینهمندپیآینِدآن)گفتمان
نوسنتگرادردهة13۴0(،ایندورهدرسهردةسطِح
گفتمانِیهنرمندان،سطِحگفتمانِیروشنفكران،وسطِح
قرار بررسی مورد قدرت( )ساختارهای نهادی گفتمان

گرفتهاست.
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گفتمان نوسنت گرا در دهة۱۳۴۰ )دورة مواجهه؛ 
ریشه های شکل گیری نوسنت گرایی(

سطح گفتمانِی هنرمندان
فرآیندعمومیجهانیشدنباعثشدهاستکهدو
حرکتوراهبردکلِیمتضادباهمدرزمینهتولیدآثار
هنریشكلگیرد:اولینراهبردفرآیندهمگنوهمشكل
شدنآثارهنریمیباشد.اینگرایشدرصنعتیسازی
عرصهفرهنگومنطقاقتصادیکاهشهزینههاوجلب
مخاطبینگسترده،قابلمشاهدهاست.بهعنوانمثال
دربازاروسیعمحصوالتموسیقیعامهپسندوفیلمهای
هالیوودیوتولیدانبوهآثارتجسمِیقابلتكثیرمیتوان
بهروشنیاینتأثیراترامشاهدهکرد.دومینراهبرد،
فرآیندناهمگنکنندهاستکهبهنوعیتمایزبخشیدر
میانجامد. هنری آثار تولیدکنندگان و هنرمندان آثار
اینراهبرددرپیایجادنسبتهاوبستگیهایفرهنگی
خاِصقومیوملیپدیدارمیشود)برایمطالعهبیشتر
ر.کفكوهی،95:1391-100وجاویدصباغیان،1393(.
گفتماِن و دوم راهبرد پی در ایران نوگرای هنرمندان
مبنای بر را خود آثار ملیگرایی، و بومیسازی

خاصبودگِیهویتفرهنگیخودخلقکردند.
هنرمندانباتوجهبهگفتمانهایغالبدرهردوره
بدیهی خود بر یا و کرده، موظف را خود گاهی
خلق آثاری گفتمانها این بر متكی که میانگاشتند
آثار وموضوع یامحتوا و زمانیصورتظاهری کنند.
پایهریزی مدرن هنر زیباییشناسی مبنای بر را خود
کنار را خود گذشته کاری شیوههای تمامی و کرده
گذاشتند؛امااندکزمانیبعدوتحتتأثیرمكتوباتو
همچنین و دینی، روشنفكران و اندیشمندان تفكرات
گفتمانیتحتعنوان»ضدغربگرایی«،مایلبهرجعت
بهارزشهاوتشّخصفرهنگیخویشگشتندکهازآن
باعنوان»گفتمانبازگشت«یادمیشود.دراینمیان
میراث به هنرمندان تعلقخاطر و دلبستگی همواره
و همهجانبه پیوستن از مانع خود، هنری و فرهنگی
بلندمدتآنهابهموقعیتنوظهورمدرنیسمدرهنرشده

است.
تحصیل اروپایی دانشكدههای در که هنرمندانی
کردهبودند،پسازبازگشتبهایران،همبستهفرهنگو

تأثیرگذار، و تبلیغاتی بهگونهای و شده غربی هنر
دستاوردهاومشاهداتخودرادراختیاردیگرهنرمندان
قراردادند.اینشكلازارائه،تصویریدراذهانهنرمندان
باقیگذاشتکهگوییمیبایستخودراملزمبهپیوند
بااینتحوالِتنوظهورکرده،وهرگونهتأثیریراپذیرا
باشند.شوقجانماندنازاینقافلةتندرو،هنرمندانرا
آنچنانبهاینپیوندترغیبمیکردکههرکدامدرمدت
زمانیاندکیچندینگرایشهنرمدرنراتجربهکردهو
بارهاوبارهاقواعدواصولکاریخودرابرمبنایآنچه
به که زمان آن تا میدادند تغییر میکردند دریافت
الگوی این نتیجتاً میرسیدند. خود شخصی الگوی
و دریافتها تأثرات، از بود ملغمهای اغلب شخصی
الگوهایتجربهشدةغربی،کهدرادامهپسازآزمونو
اعتماد جلب و سالیق سنجش و بسیار خطاهای
ساختارهایکالنهنر،درپیوندیباعالیقوشیوههای
گونهای به منجر و میشد آمیخته هنرمند هر کاری

تكنیکشخصیمیگشت)تصاویر1تا3(.
درگرایشهاینوسنتگراازجملهمكتبسقاخانهو
بعدترنقاشیخط،بهبرداشتیصوریازهنرهایسنتی
ومیراثفرهنگیاکتفاشد.سقاخانهشناختهشدهترینو
تأثیرگذارترینجریانهنریدهة13۴0میباشد.رویین
پاکبازدرمقالة»هنرایرانیدرنگاهیدیگر«،هنرمندان
گذشته در ایرانی هویت جستجوی در را سقاخانه
میداند،نهدرروزگارمعاصریکجامعةدرحالگذار.
مثابه به سقاخانه هنرمندان دید از گذشته، زماِن
سنتهایغنیومنابعفراوانالگوهایبصریاستکه
تنهاراهنجاتبرایحفظتمایزوتشّخصفرهنگیآنان

محسوبمیشدهاست)ر.کپاکباز،102:1395(.
به منتسب نوسنتگرای هنرمندان کشمیرشكن،
مكتبسقاخانهرامیراثداراِنصنعتگرانونگارگرانو
ُمذّهبانوخوشنویسانایرانیمیداند.ویهدفازخلق
چنینآثاریراتجربهایمیداند»متناسببادورهایکه
دیگر با رقابت در را خود ایرانی هنرمندان آن در
هنر صحنة در مشارکت و جهان معاصِر هنرمندان
بینالمللی]می[یافتند«)کشمیرشكن،106:1393(.به
جستجوهای و تالشها این تمامی که میرسد نظر
جسورانهدرپیهدفبزرگتریبودهاست؛ایجادمكتب
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ِهنرملییاایرانی)تصاویر۴تا7(.
زمینةفرهنگوهنرسنتیکهبسترهایحقیقیو
محتواییآندرآثارهنرمندانایندههازدستمیرود
چیست؟چراباوجودتالشهایجنبشهاینوگرایاین
فرهنگ از برآمده که بصری عناصر از استفاده و دهه
عامه،مذهبیواسطورهایاست،انتقاداتفراوانیازآن
صورتگرفتهوهنریجداافتادهازمردم،غیرمتعصبانه

وبیطرفمعنامیشود؟
داریوششایگاندرتوصیفچنینچندگانگیوعدم
تجانسیدرمواجههواثرگذاریفرهنگهاباهممیگوید:
»درکنكردنفاصلههایتاریخیوتفاوتهایفرهنگی
باعثمیشودبازتابمفاهیممدرندرظرفهایسنتی
...ازمعناتهیباشدوانعكاسمعانیسنتیدرآیینههای
مدرن،سطحیوتصنعی«)شایگان،1۸:13۸9(.شایگان
کژتابیها« »حوزة را ناهمخوان و چندگانه عرصة این
مینامدکهدرآنمفاهیم،معانیحقیقیخودراازدست
دادهوتصاویرغیرواقعیومعوجیراپدیدارمیسازند

)همان(.
آسیبیکهمیتواندراینحوزهکژتابیهابازشناخت،
تفاوتاساسیدرتعریفمدرنیتهدرایراناستبامعنای
حقیقیآندرعرصةجهانی.اگرحقیقتمدرنیتهرادر
زمینةغربیآنبشناسیم،هماناازاینلفظ،معناییجز
قالب »در مدرنیته نمیشود. عاید سّنت« »تخریِب
بحران،تنش،تناقضوبیمعناشدنگذشتهوتكهپاره
شدنفرهنگارگانیکسنتیوبدلشدناشبهآشغال
وآرایههایبیمعنی«)فرهادپور،1۸0:1395(استکه
تحققمییابد.درحالیکهدرجنبشهاینوگرایهنر
ایراندقیقاًعكساینروندرخمیدهدواساسمفهوم
مسالمتآمیز »همزیستی رویكرِد با نوسنتگرایی
استکهشكل )همان( مدرنیته« و ازسنت تكههایی

میگیرد.

سطح گفتمانِی روشنفکران
نوگراییفرهنگیدرایرانباتألیفاتوترجمههای
اثرگذارترین و مهمترین گردید. آغاز روشنفكران
گفتمانهایروشنفكریدردهة13۴0،تحتعناوین
گفتمان یا و بومیگرایی، گفتمان بازگشت، گفتمان

ضدغربگراییشناختهمیشوند.اینگفتمانهاپساز
به ایرانیاننسبت تمامعیار پذیرش و جریانشیفتگی
فرهنگغربیدردهة1320،اگرچهدرابتدابهعنوان
آنتیتزیبراینجاتازغربزدگیومقابلهباآنخودرا
نظری ساختاِر به تبدیل خود بعدها اما داد، نشان
ازجمله مختلفی حوزههای در که گشت منسجمی
وطنپرستانة باوِر شد. تأثیرگذار بسیار هنر و فرهنگ
جاللآلاحمد،رویكرددینیوانقالبیعلیشریعتیو
بیان شایگان، داریوش فلسفی »زبان همچنین
جامعهشناسانةاحساننراقی،وسّنتباوریسیدحسین
بنیانهای از همگی ،)116 :1395 )احمدی، نصر«
نمایان غربزدگی با ضدیت در گفتمان این اساسی

میشوند.
اساساًجهانسنتیتازمانیسنتیخواهدماندکه
تنهاالگوهایاندیشگیورفتاریهمیشگیاشدرجریان
گشودن و دیگری، با رویارویی محض به اما باشد،
عرصههاییمتفاوت،جهانسّنتیدگرگونشدهوهمواره
خودرادرسنجشوارزیابیویارقابتوتأثیرپذیری
درمییابد)آشوری،261:1392(.بنابراینبنیانرویكرد
با مواجهه تحلیلموضوع در رامیبایست روشنفكران
دیگریدریافت.واکنشوعملكرداندیشمندانایرانیدر
برابراینمسئلةتاریخیدومرحلهراازسرگذراند:1.
شیفتگیونفِیخود؛و2.بهخودآمدنوتوجهبههویِت
خودی.داریوشآشوریهردورویكردرا،چهشیفتگی
آن، از پرهیز و پرخاش چه و باشد غرب از پیروی و
گونهایغربزدگیمیپندارد)ر.کآشوری،1۴:1392(.
را دوم مرحلة راهبرد دهة13۴0 روشنفكران
برگزیدندتاپسازگذارازمرحلةاولوآسیبهایآن،
خویش فرهنگ خاصبودگی و هویت جستجوی به
برآمدهوبهجبرانبحرانهایپیشآمدههمتگمارند.
و آسیبها نیز دوم راهبرد که نگذشت دیری اما
و روشنفكران چشم پیش را خود دوران چالشهای
هنرمندانایندههگشود.شایگانوضعیتدوگانهایرا
بودند گشته مبتال آن به اندیشمندان این که
بیمارگوِن حالت مینامد؛ فرهنگی« »اسكیزوفرنی
انسانهاییکهدرمیانسنتومدرنیتهگرفتارشدهو
معلقمیانایندووضعیتماندهاند.»زیستندرمغاک
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اپیستمهها7)بهتعبیرفوکو(،ویاپارادایمها۸)بهتعبیر
توماسکوهن(.اینبیماریگاهیبهصورتتعلقخاطر
آن. از انزجار گاهی و بروزمییابد وسنت بهگذشته
گاهیدرلباسشیفتگیمفرطبهفرهنگجدیدپدیدار

میشودوگاهینفرتازآن«)شایگان،1۸:13۸9(.
آشوریمقولةروشنفكریرا،کهازنیمهقرننوزدهم
آنچه میان میداند پلی است، گردیده آغاز ایران در
خودی جهاِن با است غربی جهان دستاوردهای
و مفاهیم ترکیب و تلفیق .)266 )آشوری،1392:
جریانهای پای پیش راهی همواره ازآنِخودسازی،
روشنفكریدرایرانبودهاست.اینراهحلبهظاهرساده
میخواهدمظاهرمثبتوبیخطرغربیرادریافتکند
آن کامل پذیرش از شرقی، مفاهیم با آن تلفیِق با و
ازآنِخودسازِی و همآمیزی این میتوان زند. سرباز
روشنفكران انفعاِل از گریز راه گونهای به را مفاهیم
نقد مورد که انفعال این کرد. تعبیر گذشته دهههای
روشنفكراندهة۴0قرارمیگیردونهایتاًبهایدةگفتماِن
بازگشتیاضدغربزدگیمنجرمیشود،رویكردیاست
کهباپذیرشهمهجانبةمفاهیمغربیمخالفتمیکندو
قصددارددخلوتصرفخودرابهنشانةعدمانفعالدر
برابرجهانغربنشاندهد.بهاینمنظوردستبهتغییر
وترکیبمیزند،مفاهیمرابدونزمینههایشانمنتقل
وارد را خود شخصی تأویلهای همچنین و میکند،
میکندتامفاهیمراازآِنخودکردهباشد.دردیدگاه
اینروشنفكران،برایگریزازمدرنیسِمتحمیلیونگاه
شیفتهوارایرانیانبهآندردهههایگذشته،»اصل«ی
وجودداردکهبایدبهآنرجعتکرد.ایدة»بازگشتبه
روشنفكری جریانهای مفاهیم مهمترین از اصل«
دهة۴0میباشدکهشرحتأثیراتآنبرهنرمنداندر

بخشپیشینآوردهشد.
بازگشتبهاصلیابومیگرایی،نظریاتمنسجمی
حوزة در هم و اجتماعی علوم حوزه در هم که است
فرهنگوهنرتداومواثرگذاریویژهایداشتهاست.این
رویكردجامعهرابهتجدیدحیاِتگسترده،بازگشتبه
آدابورسوم،باورهاوسنتهایبومی،وهویتشرقی
برای شتابزدگی با اگرچه بازگشت، ایدة میخواند. فرا
از هریک دیدگاه در اما غرب، جهان به پاسخگویی

ومورد ابعاِدخاصیمطرحمیشود با آن اندیشمنداِن
تأکیدقرارمیگیرد.زبانفارسیدرآثارسیدفخرالدین
شادمان،نقدغربزدگیدرآثارآلاحمد،اسالمسیاسی
آثار در غرب و شرق تقابل شریعتی، آثار در مبارز و
شایگان9وآشوری،ونهایتاًخوانشتازهایازکالماسالم
اندیشمندان میان این در سروش. عبدالكریم آثار در
دیگرینیزهمچوناحمدفردیدورضاداوریاردکانیو
ایرانی مدرنیسِم مقولة به نیز و... مسكوب شاهرخ
پرداختهاند.اینروشنفكرانهرچندمتفاوتازهم،امابه
طورکلیآرایخودرابامرکزیتهویِتدینیواصیل،
پایهگذاریکردهودرظهورگرایشنوسنتگرادرهنر
فكریخویش،خط تولیدات با و بودند اثرگذار بسیار

مشیاینجریانرامشخصمیکردند.
***

بصری عناصر از استفاده با نوسنتگرا هنرمندان
فرهنگی،دینیواسطورهایبهکلّیتآثارکهاتفاقاًدر
بخشیدند. مشروعیت میشدند ارائه مدرن قالبهای
نظر منظور معنای همان به »نوسنتگرایی« عنوان
روشنفكراِنایدةبازگشتبهاصلمیباشدوکوششیکه
درپیایرانیکردنآثارهنریوحفظتشّخصفرهنگی
مورد که است انفعالی عدم همان میشود، دیده آنان
تأکیدآنانبودهاست.ایناندیشمندانزوالمعنویرانه
تنهادرپذیرشارزشهایغربی،بلكهدرعدممقاومتو
عدمپافشاریبراصالتفرهنگینیزمیدانند.هنرمند
مقابل در میبایست گفتمانی چنین تأثیر تحت نیز
مظاهرهنرمدرنفعالواثرگذارباشد،نهتقلیدکنندهو
و مشّخص موضعی با هنرمندی محض؛ مصرفکنندة

ایدئولوژیفّعال.
از نوسنتگراییبهمثابهجریانیهویتسازویكی
پیآیندهایگفتمانضدغربگراییوبازگشتبهاصل،
نهتنهاتواناییپاسخگوییبهچالشهایزمانهخودرا
داشتهاست،بلكهدرجهتهویتسازیوصورتبندی
ایفا را مهمی بسیار نقش ایران هویتی ساختارهای
میکند.نقطهاشتراکاینجریانهایروشنفكرینیزدر
همینامرمستترمیباشد؛ترغیبایرانیانبهکشفو
به بازگشت خویش، فرهنگی سنتهای از استقبال

ریشههاوجستجویهویِتحقیقیایرانی-اسالمی.
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سطح گفتمانِی نهادی
دردهة13۴0وهمزمانبااصالحاتگستردهایکه
درآمدهای همچنین بود، گرفته قرار دولت برنامه در
آبراهامیان،52۴:13۸9(،رشدو نفتیروزافزون)ر.ک
در شكوفایی و توسعه به اقتصادی، عرصه توسعه
عرصههایفرهنگینیزمنجرشد.سیاستهایفرهنگی
اقتضا رسمی، و ملی هنر از حمایت مبنای بر دولت
را خود درآمدهای از توجهی قابل بخش که میکرد
صرفاینآرمانکند.نتیجتاًبهپشتیبانیازنشریاتو
مراکزهنریوآثارهنرمندانپرداخت.شمارروزافزون
گالریهایخصوصیودولتیومؤسساتوانجمنهای
آثارشان وعرضة برایهنرمندان را تازهای راه هنری،
گشود.اینامرخودبهبستریبرایشكلگیریبازارهای
هنریتبدیلشد،وهمچنینهنرمندانرابهگرایشبه

سمتخواستوسلیقهخریدارانسوقداد.
توسعهاقتصادی،همچنینباعثرشدطبقهمتوسط
طبقه این بیشتر اثرگذاری نتیجتاً و تحصیلکرده و
اجتماعیدرحوزههایفرهنگیکشورگردید.همچنین
رشدجمعیتوگرایشبهشهرنشینی،میزانشناخت،
استقبالواستفادهازکاالهایفرهنگیراافزایشداد،که
و خصوصی گالریهای توسعه به منجر خود نوبة به
هنرهای پررونق بازار و هنری انجمنهای تأسیس

تجسمیگردید.
یكیازکارکردهای»نوسازیفرهنگی«درسالهای
دهة13۴0،بهرسمیتشناختنهنرمدرندرکشوربود
سیاستهای برخالف .)1۴2 )کشمیرشكن،1393:
فرهنگیکهبرهنرملیوفرهنگبومیتأکیدمیکرد،
اماتنهاالگویپذیرفتهشدهومشروعهنریهماناهنر
مدرنبود.ساختارسیاسیوفرهنگیحكومتپهلوی،به
عنوانمهمترینواساسیتریننهادحمایتگرهنرمندان،
و هنر روز جریانهای و اتفاقات اغلب نظامبخِش
بازتولیدکنندةمعناهایفرهنگی-اجتماعیبود.رویكرد
دولتمبنیبرهمسوشدنهنرمندانباگرایشاِتهنر
مدرنغربی،آنانراترغیبکردتابرایایجادتشّخص
فرهنگیونمایشجلوهایایرانیدرعرصههایجهانی
بصری عناصر از ابژکتیو و زیباشناسانه استفاده هنر،
فرهنگسنتیرابهعنوانراهکاریدرنظرگرفتهوبه

شرایِط که بود اینچنین کنند. اکتفا برداشت همین
همزیستی خورد؛ رقم نوسنتگرایی ظهور امكان
مدرن. بیانی قالبهای در سنتی، اشكال و موضوعات
حكومتتجددخواهپهلوی،ویژگیهاوجلوههایبصری
هنربومیوسنتیرامیپسندیدوآنرابرایمكتبی
ملیدرهنرکافیمیدانست،اینامرزمینهایمساعدرا
برایشكلگیریهنریسرشارازعناصربصرِیعاریهای
فراهمکرد.اینجریاننتوانستروحهنرملیوسنتیرا
درخویشبازتولیدکندومكتبیمنسجموپایدارباقی

بماند.
مقامات برخی و دربار 50 و ۴0 دهههای »در
و شرکتها برخی حتی و دولتی نهادهای عالیرتبه،
هنر از حمایت کلی سیاست خصوصی بانکهای
فرهنگی وابستههای میکردند. دنبال را مدرنیستی
سفارتخانههاوگالریهاینوظهورنیزوسیعاًبهمعرفی
اینگونهآثارمیپرداختند.برگزارینمایشگاههایبزرگ
وجشنوارهها،تأسیسموزهها)ازجملهموزةهنرمعاصر
تهران(،اهدایجوایز،تأمینهزینةمسافرتوتحصیل
هنرمنداندراروپاوآمریكا،ارتباطبامجامعبینالمللی
پیر تاپیه، میشل چون مشهوری منتقدان از دعوت و
رستانی،ازجملهاقداماتیبودکهبهویژهدرسالهای
افزایشبهاینفت،تحرکیبیسابقهدرصحنةهنرایران

ایجادکردهبود«)پاکباز،102:1395(.
این در هنر از دولت حمایتی فعالیتهای سایر
دوران،شاملتأسیسگالریهایعمومی،جلبنهادهای
ایران، معاصر هنر گسترش برای ایرانی غیر حمایتگر
رشدترجمهوچاپآثارمكتوبدرحوزههنروعلوم

انسانیوغیرهمیباشد.
حمیدکشمیرشكنمسئلهایاهمیت»معاصربودن«
را آمریكایی و اروپایی مدرن هنر با بودن همراستا و
مقارنومتأثرازسیاستهایفرهنگیدورةمحمدرضا
از بیینال یا دوساالنه میداند. )1357-1320( شاه
مهمترینوبزرگترینرخدادهایهنرمعاصراستکهتا
پیشازانقالبپنجباربرگزارشد.ایننمایشگاهجامعو
عرصةرقابتیبزرگ،نشاندهندهوچكیدةاتفاقاتمهم
هنریستکهازجانبدولتپهلویرغبتبسیاریبرای

برگزاریوحمایتازآندیدهمیشد.
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ازسوی تهرانکه بیینال پنج برگزاری از »هدف
روند تقویت میشد، حمایت زیبا هنرهای کل ادارة
تمدن میراث ارائة حال عین در و معاصر هنر توسعة
باستانیکشوربود...برگزارکنندگانایندوساالنههاقصد
معرفیوترویجنوعیازهنرمدرنایرامیراداشتندکه
مسئلة باشد. دولت فرهنگی کار دستور برگیرندة در
هویتملیوایرانیهمبهواسطةکارگزارانفرهنگیو
همتوسطهنرمندانیکهخوددلبستةسنتهابودند،
موردتأکیدبودوترویجمیشد«)کشمیرشكن،1393:

.)1۴1
توسعهدرکشورهایشرقیهمانطورکهرشداغلب
ابعادوزمینههارادرپیدارد،همزمانباآسیبهایینیز
همراهمیگردد.آنچهآسیبهایناگزیرتجددوتوسعه
راعمیقترمیکند،انگیزههایاینتوسعهاست.جهان
شرقیتنهامیکوشدتابهجایگاهوقدرتغربدست
پیداکند،بدونآنكهزمینههایالزمبرایچنینتحوالتی
راگذراندهباشدویادرحینتوسعه،بافرهنگسنتی
همان این سازد. برقرار عمیق و مداوم ارتباطی خود
»تعطیالت عنوان با آن از شایگان که پدیدهایست
تاریخی«یادمیکند.شایگانتوضیحمیدهدکهاتفاقات
وتحوالتیدرفرهنگغربیحادثشدهتابهنتیجهای
اصالح نهضت )ازجمله منجرشود مدرنیسم همچون
فرهنگهای و...(. صنعتی انقالب روشنگری، دینی،
و نداشته تحوالتشرکت این در جوامع این پیرامون
نسبتبهآنناآگاهند،وزمانیازنتایجآنآگاهمیشوند
قرار تغییرات آن از طوالنی و عمیق فاصلهای در که
میبردهاند بهسر تاریخی تعطیالت در گویی و گرفته
)شایگان،13۸9(.نتیجتاًجوامعیکهدراینفاصلهقرار
دارند،بهتأویلیعمیقوکارگشاازتحوالتنمیرسندو
توسعة چنین میمانند. باقی آن مظاهر سطح در
مظاهر به تنها گرایشی عمومی، ابعاد در شتابزدهای
غربیدرپیداشتهکهاساساًبافرهنگایرانیدرتضاد

میباشد.
»دردهة۴0ارتباطایرانیانباجهانغربازطریق
نمایشگاههای جشنوارهها، تلویزیون، سینما، رادیو،
بینالمللیوسفرصدهاهزارنفربهاروپاوآمریكابیش
برای شاه محمدرضا سیاست یافت. گسترش پیش از

میان را سطحی غربگرایی ...نوعی رشد و توسعه
تضادهای و آورد پدید متوسطشهری و باال قشرهای

درونجامعهراتشدیدکرد«)پاکباز،101:1395(.
رخ غرب در مدرن هنر پیدایش در آنچه برخالف
میدهد،گفتماننوسنتگراهموارهبامناسباتقدرتو
سرمایهدرارتباطبودهاست.هنرمدرنپیآیندانتقادِی
مدرنیتهبودهواساساًبرضدساختارهایقدرتوهنِر
بورژوازیشكلمیگیرد.درایرانامامدرنیسمدرهنر،
خواستساختارقدرتبودهودرراستایجهتدهیهاو
سیاستهایکالندولتدرموضوعنوسازیفرهنگی-

اجتماعیشكلمیگیرد.
»میتوانبهتمایزماهویوآشكاریکهمیانتوسعة
هنرجدیددرایرانوآنچهدرغربقبالتجربهشدهبود
رادریافت.بهشكلیکنایهآمیزدرحالیکههنرمفهومی
درغربموقعیتیپیشروراپذیرفت-دقیقاًدرزمانیکه
ازقلمروبنیادهایهنریخارجوباجریانهایسیاسی
این اساساً ایران ...در مرتبطشد- خود زمان رادیكال
هنر،هنریبودکهازطریقنهادهایرسمیپشتیبانی

میشد«)کشمیرشكن،2۸۴:1393(.

نتیجه گیری
نمونة ایران، معاصر هنر در نوسنتگرا گفتمان
و سنتی فرهنگ نمودن سازگار برای است کوششی
هویتملی،بافرهنگجهانشموِلمدرنیته.هنرمندان
پشتیبانی و دولتی ازحمایتهای که گفتمان این در
کسب برای بود، بهرهمند روشنفكران اندیشگی
و هنر، جهانی عرصههای به پیوستن مشروعیت،
به بازگشت ایدة مبنای بر خویش، زمانة با همسویی
اصل،اندیشیدندوآثاریخلقکردند.البتهشایانذکر
هنرمندان به انتقادات مهمترین از یكی که است
فاصله همانا دهة13۴0، در فعال ایرانی نوسنتگرای
تاریخیوفرهنگیآنهاباتحوالتجوامعمدرنغربی
و اجتماعی زمینههای بدون وارداتی مدرن هنر است.
فرهنگیویژةخود،وسوسهآمیزوتأثیرگذاربودهاست،
بهگونهایکهنزدهنرمندانایرانیبهمثابهیکمتن،در
معرضتأویلهایشخصی،سلیقهایوغیرعلمیقرار
گرفتهاست.همچنینگشودگِیفرهنگوهنرمدرندر
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کلی بهطور را هنرمندان فردیت مرزهای جهان، برابر
متحولساخت.جدایازفرصتهاوامكاناتیکهپدیدة
نباید میدهد، قرار هنرمندان اختیار در شدن جهانی
آسیبهایآنرافراموشکرد؛چندگانگی،عدمقطعیت،
و بودن موقتی احساس و سوژه وحدِت رفتن بین از
متغیربودنکههمگیبرذهنهنرمنداناثرگذاربوده
است.چنینچندگانگیفرهنگیبرحیطههایمختلفی
رفتن دست از باعث و یافت راه هنرمندان بینش از
گشت. خودشان خاص فردی و شخصیتی پایگاههای
بدینصورتهمگیدرچارچوبهایواحدیکههمانا
چارچوبهاوضروریاِتمدرنیسمبود،میاندیشیدندو
رفتارمیکردند.اگرمبنارابرتوجهناگزیربههنرمدرن
ومواجههبامدرنیسمبگذاریم،چالشآنجاییرخمیدهد
کههنرمندانادراکعمیقوارتباطخودرابامناسبات
که آن هر و میدهند، دست از خویش فرهنگی
برداشتی به بازیابند، را ارتباطی چنین میخواستند
صوریازآنرجوعکردهواغلبدرراستایجلبرضایت
جایگاِه این در گویی کردند، حرکت جهانی سلیقه و
جهانیتنهادرپیارزشگذاریآثارخودازطریقمیزان

شباهتباآثارمدرنغربیبودهاند.
چالش به و ایران هنر در نوسنتگرا گفتمان نقد
کشیدنآن،واثباتاینفرضیهکهاینگفتماندربطن
شكل سیاسی و فرهنگی موقعیتهای و ساختارها
گرفته،تالشیاستبرایشناخِتزمینهمندآن،ومهمتر
ازهمه،تالشبرایگسترِشپرسشدراینحوزه.این
گشودگیانتقادی،روابطنهفتهوطبیعینمودةآنرابا
ساختارهایقدرتبرمالکردهوحوزةفردیِتهنرمندان
رامخدوشمیکند.تاریخهنرمعاصرایران،نهروندی
در هنرمندان و است ناپیوسته سیری بلكه تكاملی،
گسستتاریخی)کههمانادرمواجههباهنرمدرنغربی
ریشهدارد(،مفاهیمومعانیفرهنگی-اجتماعیدوران
خویشرادنبالکردهاند.سربرآوردنگفتماِننوسنتگرا
نیزیكیازمظاهرونتایجروابطساختارقدرتباحوزة
اندیشگی پشتیبانیهای و گفتمانسازی و هنر،
روشنفكراندرجهتکارکردهایاجتماعیوفرهنگی

آناست)جدولشماره1(.
باتوجهبهتبیینمفهومگفتماندراندیشةفوکو،و

شكلگیریآندروحدتهایچهارگانه)وحدتموضوع،
وحدتدرشیوةبیان،وحدتدرنظاممفاهیم،ووحدت
از بهتوصیفسیستمی بنیانهاینظری(،میتوان در
ابژهها، میان قاعدهمندی همچنین و پراکندگیها
گزارهپردازیها،مفاهیمودرونمایههادستیافت؛ودر
گفتمان شدن پدیدار و شكلگیری میتوان نتیجه
نوسنتگراییرارؤیتنمود.دراینجستارسعیشده
استبابهکاربردنرویكردتاریخیمیشلفوکو،پیوسته
درشكافهاوگسستهاییکهدرحوزههایگوناگون
معرفتیوجودداشتهنظرکرده،ومفاهیمیچونتكامل
وتداوم،خودبسندگیوفردیتدرهنرمعاصرایرانبه
دیدةتردیدنگریستهشوند.بهاعتقادفوکودرهردورة
تاریخیوهرجامعهای،فضاهایگفتمانیخاصیغالب
در را انسانی سوژههای گفتمانی، فضاهای این است.
شرایطوموقعیتهایویژهایقرارمیدهند،واینگونه
استکهامكانخلقوآفرینشفردی،ذیلگفتمانهای
فرهنگی،اجتماعی،سیاسی،اقتصادی،علمی،مذهبی،

و...پدیدمیآید.
دراینجستار،درسطوحروشنفكریونهادیودر
ایران،گونههای نوسنتگرای باهنر آنها روابط ترسیم
خاصیازمفاهیِمگفتمانی)همچونغربزدگی،بازگشت
بهاصل،بومیگرایی،مواجههبادیگریو...(یافتشد.
و روشنفكری حوزه فرهنگی زمینههای گفت باید
همچنینزمینههایاقتصادیوسیاسینهادهایقدرت،
درمیانهنرمندان،امكاِناندیشیدنبهجهانیشدنو
توسعهطلبینوگرایانهازیکسوورجعتبهریشههای
هویتسازملیگرایانهازسویدیگر،رامهیاکردهاست

 پی نوشت ها
1.مورخهنر،منتقدونقاشمعاصرایرانی

2. Neo-traditional
3.استادعلومسیاسیورئیسدانشكدهعلومانسانیدر

دانشگاهکارلتوندرشهراوتاوا،کانادا
4. Discourse
5. Discursive Formation
6. Rules of Formation
معنای به فوکو اندیشه در )episteme( اپیستمه .7



34

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� فصلنـامۀ علمی پژوهشی                   سال ششم، شامرۀ 25، زمستان 1396

در که روابطی است؛مجموعه کلی صورتبندیهای
موجِد گفتمانِی کردارهای به تاریخی عصر یک
میبخشد. وحدت فكری نظامهای و علوم دانشها،
بیاندیگرمجموعهروابطیاستکهدر به اپیستمه
یکعصرتاریخیمیانعلوم،درسطحقواعِدگفتمانی

وجوددارد.
»فوکوبابررسیدرزمینههایهنریوزبانیازیکسو،
وپیشرفتعلومطبیعیواقتصادمدرنازسوییدیگر،
)درکتابواژههاوچیزها(نشانمیدهدکهبشریت
اروپاییازمفهومنشانه)Signe(بهعنوانرمزیاز
جهانواشیاءدرقرن16،کهبرادراکمفهومجادویی
به بوده، مبتنی اشیاء در ذاتی همانندی و قرابت
مفهومیقراردادیازنشانهدرعصرکالسیکمیرسد،
قراردادیکهدرقالبمفاهیمیدیگرهمچونسازمان،
علومطبیعی،پولومبادله،وارزشکاالدراقتصاد،در
همانعصرکالسیکهمراهاست.فوکوازاینجانتیجه
میگیردکهدرهرفرهنگیدرزمانةمعین،هموارهیک
اپیستمهیابنیانمعرفتیوجودداردکهشرایطامكان

هرگونهدانشراتعیینمیکند«)پرهام،۸:137۸(.
)paradigm(۸.توماسکوهن،فیلسوفآمریكایی،پارادایم
رادرارتباطباعلمبهنجارموردتعریفقراردادهاست.
اوآندستهازدستاوردهایعلمبهنجارراکهدارای
ایندوخصلتباشندپارادایممینامد:1.دستاوردهایی
از را هواداران از پایداری گروه که بیسابقه چنان
بهسویخودجذب فعالیتعلمی، رقیب رشتههای
انواع که منعطف و باز چنان دستاوردهایی .2 کند.
برایحلکردن،دراختیارگروهکارورزان را مسائل

قراردهد.
دراینمعنیپارادایمحاکیازآناستکهبرخی
نمونههایپذیرفتهشدةپراتیکعلمیالگوهاییفراهم
منسجم و ویژه سنتهای سرچشمة که میآورند
خندان،1390»مفهوم هستند)ر.ک علمی پژوهش
پارادایمدرفلسفةعلمتوماسکوهن«،نشریهتحقیقات
اطالعرسانیوکتابخانههایعمومی،ش67زمستان90،

صص623-6۴۸(
9.داریوششایگانازروشنفكرانیاستکهآرایویرا
میتوانبهدودورهتقسیمنمود:دورةاوِلکاریوی
و بازگشتمشخصمیشود بامحوریتمضموِن که
عمدهآثارویدراینزمان،بهمواجهةشرقوغرب
اختصاصدارد.شایگاندرایندورهمعتقداستکه

برایدرامانماندنازآسیبهایتفكرغربی،ملزمبه
بازگشتبهریشههایفرهنگیخودهستیم.ویاین
ریشههارابهمعنایهویتایرانی-اسالمیمیداندکه
امادر ازهمقابلتفكیکنیستند. درهمآمیختهو
مدرنیته اندازة به نیز تفكرشایگان،سّنت دوم دورة
مخربتلقیمیشودوپذیرشتكنولوژیغربیچیزی
دوم دورة در نیست.وی غربی تفكر پذیرش از جدا
صراحتاًبادیدگاهتلفیقیکهخواهاناقتباستكنولوژی
ازغرببدونپذیرشزمینههایآنمیباشدمخالفت
تازهمیگذاردکه برهویتی را تأکیدخود و میکند

اساساًچندوجهی،چندفرهنگیوجهانیاست.

کتابنامه
احمدی،بابک)1373(،مدرنیتهواندیشهانتقادی،تهران:مرکز.

ـــــــــ)13۸۴(،کارروشنفكری،تهران:مرکز.
ـــــــــ)1395(،»هوایتازه«،درایمانافسریان)1395(در

جستجویزباننو،صص105-11۸
ایرانیشدن«،درایمان اخگر،مجید)1395(،»جهانیشدن

افسریان)1395(درجستجویزباننو،صص5۸2-5۴9
نو؛ زمان جستجوی در )گردآورنده()1395(، ایمان افسریان،
حرفه ایران«، معاصر هنر انتقادی تاریخ بر »درآمدی

هنرمند،تهران.
آبراهامیان،یرواند)13۸9(،ایرانبیندوانقالب،تهران:نی.

آشوری،داریوش)1392(،ماومدرنّیت،تهران:مؤسسهفرهنگی
صراط.

آقاگلزاده،فردوس)139۴(،تحلیلگفتمانانتقادی،تهران:
انتشاراتعلمیوفرهنگی.

بشیریه،حسین)137۸(،سیریدرنظریههایجدیددرعلوم
سیاسی،تهران:علومنوین.

بر »مقدمهای ،)13۸۸( محمدپور احمد و داریوش بوستانی،
ابعادوگسترهدستگاهنظریمیشلفوکو«،نشریهعلوم
اجتماعی)دانشگاهفردوسیمشهد(،ش13بهاروتابستان

۸۸،صص53-100
تهران: هنر، دایرهالمعارف ،)13۸1( روئین پاکباز،

فرهنگمعاصر.
ـــــــ)1390(،نقاشیایرانازدیربازتاامروز،تهران:

زرینوسیمین.
ـــــــ)1395(،»هنرایرانیدرنگاهیدیگر«،درایمان
افسریان)1395(درجستجویزباننو،صص10۴-

99



35

����������������������������������������������������������������������� تحلیل زمینه مند نوسنت گرایی در هنر معاصر ایران )دهه ۱۳۴۰شمسی( از منظر گفتمان شناسی میشل فوکو

جاویدصباغیان،مقداد)1393(،»تحلیلمبانینظریو
هنر«، حوزة در تطبیقی مطالعات روششناختی

رسالهدکتریپژوهشهنر،دانشگاههنر
جاویدصباغیان،مقداد،سیدسعیدسیداحمدیزاویهو
»زمینهمندی ،)1392( بنیاردالن اسماعیل
اجتماعی-فرهنگیموضوعاتوآثاردرپژوهشهای
هنرهای زیبا: هنرهای نشریه هنر«، تطبیقی

تجسمی،ش3،دوره1۸،پاییز92،صص35-۴6
حسینزادهیزدی،مهدی،منیرهزینالعابدینیرنانیو
برسی و »تبیین ،)139۴( مالباشی سیدحسین
نشریه فوکو«، میشل تبارشناسی معرفتی مبانی
تابستان9۴، و بهار ش11، بنیادی، غربشناسی

صص51-7۴
فوکو؛ میشل ،)1391( رابینو پل و هیوبرت دریفوس،
مترجمحسین هرمنوتیک، و فراسویساختگرایی

بشیریه،تهران:نی.
و سرخوش نیكو مترجمان فوکو، دلوز،ژیل)139۴(،

افشینجهاندیده،تهران:نی.
رجایی،فرهنگ)13۸2(،مشكلةهویتایرانیانامروز؛
فرهنگ، چند و تمدن یک عصر در نقش ایفای

تهران:نی.
پسامدرن، فرهنگ ،)1393( عبدالكریم رشیدیان،

تهران:نی.
فیروز و حسینزاده علیحسین رضادوست،کریم،
طاهری،»آسیبشناسیجریانروشنفكریدرایران
معاصر«،نشریهجامعهشناسیایران،ش31پاییز۸6،

صص105-152.
مفاهیم برخی و »فوکو ،)13۸2( فرزان سجودی،
ش1۴0، معماری، و هنر کلک: نشریه بنیادین«،

مردادوشهریور۸2،صص7-10.
فضای نظری: و »گذری ،)1373( داریوش شایگان،
ایرانیپنجاقلیمحضور«برگرفتهازکتاببتهای
ایراننامه،ش۴6 نشریه ازلی، خاطرههای و ذهنی

بهار73،صص3۴3-36۸.
ـــــــ)1379(،»تصویریکجهان:بحثیدربارههنر
ایران«،نشریههنرهایتجسمی،ش10،پاییز79،

صص70-۸9.

با گفتگو هستیم« مهاجر همه »ما ،)13۸0( ـــــــ
ش13، اندیشه، بازتاب نشریه شایگان، داریوش

فروردین۸0،صص7-1۴.
ـــــــ)13۸۴(،»چندگانگیفرهنگی«،نشریهبخارا،

ش۴2،خردادوتیر۸۴،صص55-71.
ـــــــ)13۸9(،آمیزشافقها،تهران:نشرفرزانروز.
ـــــــ)1391(،افسونزدگیجدید؛هویتچهلتكهو
تفكرسّیار،مترجمفاطمهولیانی،تهران:فرزانروز.
صالحیزاده،عبدالهادی)1390(،»درآمدیبرتحلیل
کیفی«، تحقیق روشهای فوکو: میشل گفتمان
نشریهمعرفتفرهنگیاجتماعی،ش3،تابستان90،

صص113-1۴1.
ضیمران،محمد)1393(،میشلفوکو؛دانشوقدرت،

تهران:هرمس.
فرهادپور،مراد)1395(،»دیالكتیکمعكوسمدرنیسم
درایران«،درایمانافسریان)1395(درجستجوی

زباننو،صص1۸۸-175.
زیبایی، هنر؛ انسانشناسی ،)1391( ناصر فكوهی،

قدرت،اساطیر،تهران:ثالث.
پرهام، باقر مترجم گفتار، نظم فوکو،میشل)137۸(،

تهران:آگه.
ـــــــ)13۸9(،نظماشیاء؛دیرینهشناسیعلومانسانی،
مطالعات پژوهشكده تهران: امامی، یحیی مترجم

فرهنگیواجتماعی.
ـــــــ)1393(،دیرینهشناسیدانش،مترجماننیكو

سرخوشوافشینجهاندیده،تهران:نی.
روشنفكری جامعهشناسی ،)13۸3( عباس کاظمی،

دینیدرایران،تهران:طرحنو.
کچویان،حسین)13۸۴(،تطوراتگفتمانهایهویتی
تجدد، مابعد و تجدد با کشاکش در ایرانی ایران؛

تهران:نی.
ایران؛ معاصر هنر ،)1393( عبدالحمید کشمیرشكن،

ریشههاودیدگاههاینوین،تهران:نشرنظر.
گودرزی،مرتضی)13۸0(،جستجویهویتدرنقاشی

معاصرایران،تهران:انتشاراتعلمیوفرهنگی.
،)1391( تقیزادگان معصومه و محمدرضا مریدی،



36

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� فصلنـامۀ علمی پژوهشی                   سال ششم، شامرۀ 25، زمستان 1396

سطح گفتمانی نهادها سطح گفتمانی روشنفکران سطح گفتمانی هنرمندان

ـرشدوتوسعهیاقتصادی
حاصلازفروشنفت

ـرشدطبقةمتوسطو
تحصیلکردهوتأثیرگذاری
آناندرعرصههایاجتماعی
ـبهرسمیتشناختنهنر

مدرنبهعنوانالگویپذیرفته
شده

ـگفتمانضدغربزدگی
ـگفتمانبازگشتبهاصل

ـگفتمانبومیگراییو
ملیگرایی

شادمان،احمدفردید،جالل
ـآلاحمد،شریعتی،شایگان

)دورةاول(،آشوری
بروزکژتابیهایفرهنگی

ـهنرمندانپسازبازگشت
بهایران

ـتمایزبخشیبههنرنوگرای
ایراندربرابرهنرمدرنغربی
ـبحرانوظیفهگراییوتعهد

اجتماعی
ـعدمارتباطباادبیات،

دیالكتیکمعكوس

دورةمواجهه؛
شكلگیرینوسنتگرایی

تصویر2.»کنسرتدوستانکتابفروش«،)1337(،
محمودجوادیپور.مأخذ:

www.mahmoudjavadipour.com 

تصویر1.»بازگشتازکار«،)1326(،احمداسفندیاری.
مأخذ:

www.esfandiari.honar.ac.ir

»گفتمانهایهنرملیدرایران«،نشریهمطالعات
صص زمستان91، ش29، ارتباطات، و فرهنگی

.139-160
ـــــــ)13۸۸(،کاِرهنر؛بررسیجامعهشناختیعناصر
)انتشارات بهنشر مشهد: هنر، سیستم ساختاری

آستانقدسرضوی(.
و تاریخی »جامعهشناسی ،)13۸9( عباس منوچهری،
جامعهشناسی نشریه ایران«، در تجدد دیالكتیک

ایران،ش1بهار۸9،صص159-17۸
میرسپاسی،علی)13۸6(،روشنفكرانایران:روایتهای

یأسوامید،مترجمعباسمخبر،تهران:توسعه.
ـــــــ)1393(،تأملیدرمدرنیتهایرانی؛بحثیدربارة
گفتمانهایروشنفكریوسیاستمدرنیزاسیوندر

ایران،مترجمجاللتوکلیان،تهران:ثالث.
Falzon,Christopher)2013(,”Making History” in 

Falzon Christopher, Timothy O’Leary and Jana 
Sawicki, A Companion to Foucault, p.p 282-
298

Matin Alcoff,Linda)2013(, “Foucault’s Normative 
Epistemology” in Falzon Christopher, Timothy 
O’Leary and Jana Sawicki, A Companion to 
Foucault, p.p 207-225

Falzon Christopher, Timothy O’Leary and Jana 
Sawicki)2013(, A Companion to Foucaul 
,UK:Wiley Blackwell



37

����������������������������������������������������������������������� تحلیل زمینه مند نوسنت گرایی در هنر معاصر ایران )دهه ۱۳۴۰شمسی( از منظر گفتمان شناسی میشل فوکو

تصویر3.»کلامیروگلبهار«،)133۴(،جلیلضیاءپور.
www.ziapour.com:مأخذ

تصویر۴.»زیارت«،)13۴۴(،حسینزندهرودی.مأخذ:
www.artnet.com

تصویر5.»مسجداصفهان«،)13۴1(،فرامرزپیلآرام.مأخذ:
www.Grayartgallery.nyu.edu

تصویر6.»زنیسواربراسب«،)13۴۴(،ناصراویسی.
www.artnet.com:مأخذ

تصویر7.بدونعنوان،)1359(،مسعودعربشاهیمأخذ:
www.artnet.com


	نهایی- فارسی 25.pdf

