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چکیده
داکومنتا،  دوساالنه ها،  از  پیوسته ای  هم  به   رویدادهای  که  معاصر،  هنر  جهانی  عرصۀ  در   : مسئله  بیان 
نمایش های سراسری1 و بازار هنر را دربرمی گیرد، حضور هنرمندان ایرانی در »بازار« برجسته تر است. بازار 
هنر معاصر ایران که از سال 2006 با همکاری گالری های خصوصی و شعب خاورمیانه اِی چند حراج خانۀ 
بزرگ به شکوفایی رسید، مهم ترین عرصه ای بود که هنر معاصر »ایرانی« را به مخاطب جهانی می شناساند. 
به تنهایی  می کرد،  معرفی  منطقه  هنر  از  بخشی  را  ایران  هنر  که  خود  اقتصادی  قواعد  با  اما  هنر  بازار 
نمی توانست نمایندۀ قابل اطمینانی برای شناخت هنر ایران باشد. آثاری که در بازار، عرضه و مبادله می شدند 

به نشانه های فرهنگ »ایرانی« ارجاع داشتند، اما این مؤلفه های فرهنگی در آنها چگونه بروز یافته  بود؟
هدف : هدف این مقاله تبیین و نقد رویکرد هنرمندان معاصر ایرانی به هویت فرهنگی در بازار جهانی است. 
نویسندگان مقاله در صدد پاسخگویی به این پرسش برآمده اند که گرایش های بازاری در هنر معاصر ایران 
چه رویکردی به هویت فرهنگی داشته  است؟ به  نظر می رسد بهره برداری هنرمندان ایرانی از مؤلفه های 
راستای  در  باشد،  یا ستایش آمیز  نقادانه  نگرشی  در  آنها  معنادار  بازتعریف  آنکه  از  بیش  فرهنگی،  هویت 

بی اثرساختن و در نهایت کاالیی کردن آنهاست.
روش تحقیق: این پژوهش با بهره گیری از »نقد مارکسیستی« روش »توصیفی- تحلیلی« را مبنا قرار داده 

 است.
نتیجه گیری: هویت فرهنگی در آثار ایرانی، با ازدست دادن معنای تاریخی ، بی آنکه پیوندی واقعی با مسائل 

دوران معاصر پیدا کند، تنها به کاالیی برای فروش تبدیل شده  است. 
متأخر،  سرمایه داری  مارکسیستی،  نقد  هنر،  بازار  هویت  فرهنگی،  ایران،  معاصر  هنر  کلیدی:  واژگان 

کاالیی شدن.

هویت  »گفتمان  عنوان  با  دکتری  رسالۀ  از  برگرفته  مقاله  این   .*        
به  که  است  پورمند  فاطمه  تألیف  ایران«  معاصر  هنر  در  فرهنگی 
ارائه تهران  الزهرا  دانشگاه  در  افضل طوسی  عفت السادات  دکتر   راهنمایی 

شده  است.
**. نویسنده مسئول :  09121612246، 
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مقدمه و بیان مسئله 
از  گوناگون،  رویدادهای  از  دامنه ای  که  هنر  جهانی  عرصۀ 
داکومنتا  پنج سالۀ  دنیا،  شهرهای  مهم ترین  دوساالنه های 
نمایشگاه های  مونستر2،  مجسمه سازی  پروژۀ  آلمان،  در 
بین المللی گرفته تا حراج های بزرگ هنری و سایر بخش های 
بازار را شامل می شود، به  تمامی عرصه ای نیست  با  مرتبط 
چند  هر  یافته  باشد.  حضور  آن  در  ایران  معاصر  هنر  که 
قابل انکار نیست که تمامی حوزه های هنر معاصر با یکدیگر 
وقایع  با  کمابیش  هم  رویدادها  فاخرترین  و  درارتباط اند 
»بین المللی«  وجه  تجلی  اما  می یابند،  پیوند  هنر  اقتصادی 
ایران، بیشتر به رویدادهای بازار و حراج خانه ها  هنر معاصر 
حضور  شده  است.  محدود  آن  با  مرتبط  نمایشگاه های  و 
بدیع ترین  که  مستقل تر  رویدادهای  در  ایران  معاصر  هنر 
عرضه  جهانی  مخاطبان  به  را  هنری  بیان  دستاوردهای 
می کنند، بسیار کمرنگ است. اینکه دالیل چیست و اگر آثار 
هنری شایسته ای داریم، چقدر دولت ها و مراجع رسمی در 
داخل کشور قصور داشته اند و یا ساختارهای بیرونی موانعی 
اما  باشد  دیگری  پژوهش  موضوع  می تواند  می کنند،  ایجاد 
در  پژوهش  لزوم  ایران،  معاصر  هنر  »بازارپسند«  ویژگی 
رویکردهای هنرمندان ایرانی را اهمیت می بخشد. آثار هنری 
راه یافته به حراج ها، عموماً به نشانه های فرهنگ ایرانی اشاره 
مؤلفه هایی  است.  آثار مشابه  از  آنها  تمایز  دارند که موجب 
ایرانی/عربی،  خوشنویسی  سنتی،  هنر  نقش مایه های  مانند 
عناصر  تمام  و  ایران  جامعۀ  اجتماعی  رویدادهای  و  مسائل 
دیگری که به هویت فرهنگی ایران ارجاع می دهند3، در آثار 
مذکور چگونه بازتاب یافته اند؟ آیا پرداختن به آنها در آثاری 
نگرشی  و  تفسیر  از  حاکی  می شوند،  محسوب  معاصر  که 
بازاندیشانه و مرتبط با مسائل کنونی است یا کارکرد دیگری 
دارند؟ بخش عمده ای از آثار هنرمندان معاصر ایرانی که در 
بازار خاورمیانه مبادله می شود، شامل تابلوهای نقاشی و بعد 
از آن آثار حجمی است. بنابراین خاصیت کاالیی آثار مذکور 
در وهلۀ نخست به  دلیل سیاست مالی بازار خاورمیانه تشدید 
می شود که همچنان معطوف به رسانۀ کالسیک4 بیان هنری 
است که شانس فروش آن همیشه باالست5. برترین های این 
بازار، عناصر هویت فرهنگی را اغلب دست مایۀ گرایش های 
فرمال و تاریخ گذشتۀ مدرنیستی یا راهبردها و ترکیب های 
پست مدرنیستی بی فرجام نشان می دهد. در آثار هنرمندان 
معاصر ایرانی نشانی از پویایی دوران خود مشاهده نمی شود. 
“اکنوِن”   و  حاضر  زمان  از  بیش  چیزی  معاصر”،  »“معنای 
تجربۀ  بر  است  مبتنی  معاصریت،  است.  گذار  حال  در 
راه های  ادراک،  بنیادین  هم گسیختگی ها”ی  “از  همیشگی 
زیست  مکان  که  دنیایی  تنها  ارزیابی  و  دیدن  نامتناجس 
و  وابستگی  مختلف الزمان،  دوران های  سازگاری  ماست. 

تمام   ... و  گوناگون  اجتماعی  و  فرهنگی  کثرت های  تماس 
اینها مشخصاً ویژگی های دنیای کنونی ما نیز هستند. بنظر 
تغییر  و  ثباتی  بی  بود،  خواهد  پایدار  واقعاً  آنچه  میرسد 
هنرمندان  برای  معاصریت   .)Smith, 2006( است«  دائمی 
ایرانی بیش از آنکه بیان کارآمد دغدغه های پراهمیت دوران 
در  بازتاب دهد،  را  ناپایدار عصر حاضر  ویژگی های  یا  باشد 
بازی با فرم ها، نقش ها، حروف، ترکیب سبک ها و نهایتاً ارائۀ 
تصویری تخت از مسائل اجتماعی، خالصه و »تثبیت« شده 
 است؛ گمان می رود همین ویژگی ها آنها را برای فروش در 
مقاله  این  می سازد.  محکم  را  جایگاهشان  و  مناسب  بازار 
هویت  به  بازار  برجستۀ  هنرمندان  رویکرد  تبیین  هدف  با 
بنابراین، جامعۀ  نقد می کند  را تحلیل و  آنها  آثار  فرهنگی، 
آماری پژوهش را آثار هنرمندان برتر بازار هنر معاصر ایران 
شکل می دهد. داده های حراج خانۀ کریستی، به  عنوان یکی 
از مهم ترین نهادهای بازار هنر در عرصۀ بین المللی، مبنای 
بخش  دو  به  معاصر  هنر  »بازار  گرفت6.  قرار  آثار  گزینش 
جایی  اولیه  بازار  ثانویه.  بازار  و  اولیه  بازار  می شود:  تقسیم 
آثار  دالالن،  یا  مجموعه داران  خریداران،  آن  در  که  است 
افراد مشخصی می خرند  یا  از هنرمندان  را مستقیماً  هنری 
با واسطۀ حراجی ها  افراد  ثانویه تبادل آثار میان  بازار  و در 
ویژگی های  معرف  بازارها  این  از  یک  هر  می گیرد.  صورت 
به  اولیه  بازار  از  گذر  با  کلی،  به  طور  اما  هستند  متفاوتی 
ثانویه،  “شهرت هنرمند و ارزش اقتصادی” آثار هنری تؤامان 
فیلتر  اعمال سه  با  )زرلونی، 1395: 69(.  افزایش می یابد« 
»قرن 21«، »ایران« و »معاصر« در سایت کریستی، 291 
برترین ها  شد.  معین  هنرمند   67 از  فروخته شده  ایرانی  اثر 
عبارت اند از: فرهاد مشیری )33 اثر(، رضا درخشانی )18(، 
افشین پیرهاشمی )10(، پرویز تناولی )9(، محمد احصایی 
کوروش   ،)7( حائری زاده  رکنی   ،)7( بنی صدر  علی   ،)8(
شیشه گران )7(، نصراهلل افجه ای )7(، گلناز فتحی )6(، عباس 
کیارستمی )6(، شیرازه هوشیاری7 )5(، شادی قدیریان )5(، 
سارا رهبر )5( و شیرین نشاط )5(. همچنین، بر اساس این 
مشیری،  تناولی،  به  متعلق  به  ترتیب  آثار  گران ترین   نتایج 
مذکور  هنرمندان  هستند.  بنی صدر  و  پیرهاشمی  احصایی، 
بخش بزرگی از بازار معاصر ایران را در اختیار دارند و سایر 
آثار ثبت شده و قیمت  های  تعداد کمتر  با  هنرمندان عموماً 
پایین تر، یا تابع سبک بزرگان اند و یا رویکرد متفاوت آنها در 
همچنین  نیست.  تعیین کننده  بازار  جهت گیری  و  وضعیت 
حوزۀ   در  که  کیارستمی  چون  بزرگی  نام های  حضور 
و  بازار  این  مقاصد سودجویانۀ  از  نشان  دارد،  اعتبار  سینما 
آثار هر  نام آور است. هرچند  افراد  بر شهرت  سرمایه گذاری 
هنرمند واجد ویژگی هایی منحصربه فرد است، اما به  منظور 
گرایش های  در  را  آثار  می توان  رویکردها  کارآمد  تحلیل 
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خاصی از بیان هنری، توصیف و تلویحاً طبقه بندی کرد. در 
هویت  را  ایرانی  معاصر  هنر  که  متنوعی  گرایش های  میان 
می بخشد، فرم گرایی، پاپ و پرداختن به موضوعات سیاسی/

اجتماعی برای بازار، فراگیری و اهمیت بیشتری دارد. 

مبانی نظری
بازاری  گرایش های  انتقادی  تحلیل  در  پژوهش،  این 
و  است  سرمایه داری  نقد  به  معطوف  ایران،  معاصر  هنر 
می دهد.  قرار  مرجع  را  مارکس-نومارکسی  انتقادی  سنت 
»نومارکسیست ها مشتاق بودند نشان دهند چگونه نیروهای 
سرمایه داری در کانون تغییرات فرهنگی معاصر قرار دارند« 

)اسمیت، 1383: 351(.
فردریک جیمسون8، از شاخص ترین چهره ها در این رویکرد 
آدورنو،  همچون  جیمسون  انتقادی  »نظریۀ   : است  نقادانه 
: نخست، نظام  از طریق رد دو چیز کارش را پیش  می برد 
سرمایه داری متأخر که به شکل فزاینده ای توتالیتر می شود 
و دوم آن دسته از ایدئولوژی های پسامدرن که به این نظام 
مشروعیت می بخشند ]...[ ایدۀ محوری جیمسون در تأکید 
توأمان وی بر جهانی شدن”  و “کاالیی شدن”9 نهفته است« 
)میلنر و براویت، 1394(. جیمسون اما مکرر یادآور می شود 
که منظورش از پست مدرنیسم بیش از آنکه سبک شناختی 
این  بر   .)183  :1386 )رابرتس،  است  »تاریخی«  باشد، 
مجموعۀ  نه  و  متمایز  سبک  یک  نه  پسامدرنیسم  اساس، 
بین  ویژه  اجتماعی  رابطۀ  نوعی  بلکه  مضامین،  از  خاصی 
هنر و سرمایه داری است. در یک کالم، پسامدرنیسم، همان 
است  آوانگارد  و  رهایی بخش  نقش های  از  تهی  مدرنیسم 

)میلنر و براویت، 1394(.
گسترش،  را  کاالشدن  جریان  دامنۀ  نوین،  »سرمایه داری 
جهان  در  زیباشناختی،  تولید  که  است  این  داده  رخ  آنچه 

امروز با تولید کاال به طور کلی جمع آمده است.
ایجاد موج  اقتصادی جهت  اکنون ضرورت های جنون آسای 
تازه ای از کاالهای هر چه جدیدتر با نرخ های باالتر بازگشت 
سرمایه، عملکرد و موقعیت ساختاری مهم تری برای نوآوری 
و تجربۀ زیبایی شناختی ایجاب می کند« )جیمسون، 1386: 
پیرامون  جهان  شایستۀ  فهم  شروط  از  یکی  جیمسون   .)7
کاالیی شدن  و  »شیء وارگی«10  به  نسبت  آگاهی  داشتن  را 
)رابرتس،  شده اند  حاکم  ما  امروز  فرهنگ  بر  که  می داند 
نخست،  می کند؛  عمل  شیوه  دو  به  شیء وارگی   .)1386
شیوه ای که از طریق آن، سرمایه داری همه  چیز را بر حسب 
معیارهای کاالیی تعریف می کند، چرا که هر چیزی دارای 
»ارزش مبادله« است، یعنی مقدار پولی که به  ازای آن خرید 
و فروش می شود. در اینجا یک شیء، یعنی پول، مهم تر از 
هر چیز دیگری )مانند انسان ها و کیفیت هستی آنها( است 

و به تعبیر جیمسون، این فرآیند مستلزم جایگزین ساختن 
روابط انسانی با روابط شی گونه ای همچون روابط پولی است 
نگهدارندۀ سرمایه داري  ]بنابراین[ عامل   .)56-55 : )همان 
نظام  معنای  به  فرهنگ  نه  نهایت،  در  پسامدرن،  متأخر 
ارزشي هنجارین، بلکه بازار است )میلنر و براویت، 1394(. 
در این موقعیت، آثار هنری نیز  مانند سایر تولیدات فرهنگی، 
خاصیت کاالیی و شیء گونه پیدا کرده و بیش  از تأثیرگذاری 

مطلوب اجتماعی، بازار را هدف قرار می دهند.
کاال  به  را  چیزی  هر  متأخر  سرمایه داری  که  شرایطی  در 
متفاوت  فرهنگی  رگۀ  و  ملیت  با  هنری  آثار  بدل می سازد، 
نگری« و »مایکل  بازار دارند؟ »آنتونیو  برای  چه کارکردی 
کلیدواژۀ  بر  معاصر،  مارکسیست  نظریه پردازان  هارت«، 
بحران زای »تفاوت« و نقش آن در ساختار بازار نوین جهانی 
متمرکز می شوند؛ آنها  معتقدند ایدئولوژی این بازار همواره 
بوده   ضدذات گرایانه  و  ضدبنیان گرا  گفتمانی  برابر،  به  طور 
است و گردش، تحرک، تنوع و امتزاج، شرایط اساسی تحقق 
آن هستند. این تفاوت کاالها، جمعیت ها و فرهنگ ها ظاهراً 
به  طور بی نهایت در بازار جهانی تکثیر می شود؛ تفاوت هایی 
که هر گونه تقسیم دوتایی را با چند گانگی بی نهایت خود 
در هم می شکند. )نگری و هارت، 1391 :24(. ما با دیوید 
مرحلۀ  را  پسامدرنیته  که  موافقیم  جیمسون  و  هاروی 
مرحله  این  می دانند.  کاالیی شدن  و  سرمایه  انباشت  جدید 
 ...[ است.  توأم  جهانی  بازار  امروزین  صورت  شکل گیری  با 
جهانی  بازار  توسط  که  جهانی«   »تفاوت  سیاست  هرچند[ 
با تحمیل  بلکه  برابری،  و  آزاد  بازی  با  نه  آمده  است،  پدید 
هارت  و  نگری  می شود.  تعریف  جدید  سلسله مراتب های 
پسااستعماری  و  پسامدرن  نظریه های  می کنند  خاطرنشان 
]چه بسا ناخواسته[ پاسدارانی  هستند که این گذِر در شرف 
وقوع را نشان می دهند و از این رو بسیار مهم و ضروری اند 

)همان : 229-228(. 
بنابراین »تفاوت فرهنگی« تولیدات هنری، فرصت ایجاد یک 
بازار جدید با مشتریان ویژۀ خود است. »برای حراج خانه هایی 
مانند کریستی و ساتبی، فاز کنونی جهانی سازی، فرصت های 
گشوده  جدید  کسب وکارهای  ایجاد  برای  فوق العاده ای 
هنر  عرصۀ  بزرگ  بازیگر  دو  این  از  کدام  هر  امروز   است. 
جهان 85 تا 90 شعبه در 40 کشور جهان )و در هر قاره( 
 Sevänen, 2018: 25; Alexander & Bowler,( دارند« 
حراج خانۀ   ،2006 سال  در  کریستی  حراج خانۀ   .)2014: 6
نخستین   ،2008 در  بونامز  حراج خانۀ  و   2007 در  ساتبی 
)ثروتمندترین  دبی  مرکز  در  را  خود  خاورمیانه ای  فروش 
استقبال  با  که  کردند  برگزار  منطقه(  شهر  پول سازترین  و 
شدند  مواجه  تخمینی  مبالغ  از  فراتر  قیمت هایی  و  فراوان 
ایده آلی  فرصت  خاورمیانه  نوظهور  بازار   .)Eshghi, 2011(
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در  سرمایه گذاری  به  منظور  غربی،  حراج خانه های  برای 
آن  در  ثروتمندترین مردم جهان  از  برخی  بود که  کشوری 
نقش  هنر  دنیای  در  می توانستند  اکنون  و  داشتند  اقامت 
مهمی ایفا کنند. با وجود نوسان قیمت ها در سال های بعد، 
بازار سیر صعودی داشت و ]عالوه  بر  رشد تقاضا برای این 
به  پیش،  از  بیش   نیز  محلی  ساکنان  خارجی[  خریداران 
 Foroutani,( نشان  دادند  تمایل  آثار  این  مجموعه داری 
سراسر  در  هنر  بازار  مبادالت  در  که  همان گونه   .)2015
به  منظور  صرفاً  مشتریان،  از  بخشی  است،  معمول  جهان 
می آورند.  روی  هنری  آثار  خرید  به  سرمایه،  امن  ذخیرۀ 
و  )چین  دور  شرق  هنر  بازار  به  اشاره  با  لی«،  »کنگسان 
کره( تأکید می کند بازارسازی نئولیبرالی، سبب جذب گروه 
جدیدی از خریداران هنری شده  است که لزوماً به معیارهای 
زیباشناختی یا فرهنگی متعارف آگاهی ندارند یا برای آنها 
بلکه سرمایه گذاری پرسود و  نیستند،  قائل  اهمیت چندانی 
 Lee,( ارزش های مالی و بازاری را در اولویت قرار می دهند

 .)2018: 80
در  ایران  معاصر  هنرمندان  شاخص  آثار  می رسد  نظر  به  
فرهنگی  تفاوت  نمایش  قاعدۀ  از  خاورمیانه  بازار  گفتمان 
مستثنی نیستند. با فرض آنکه بازنمایی هویت فرهنگی در 
آثار ایرانی درجهت کاالیی کردن آن است، این مقاله تالش 
مذکور  آثار  در  را  هنری  بیان  شیوه های  و  رویکردها  دارد 
قرار  تحلیل  مورد  کرده اند،  کمک  کاالیی کردن  روند  به  که 
تحلیل  و  تجزیه   به  انتقادی  رویکرد  اساس،  این  بر  دهد. 
نقد  )درجهت  مارکسیستی  نقد  از  برگرفته  منتخب،  آثار 
کاالیی شدن(  است. »نقد مارکسیستی، ادبیات ]و هنر[ را بر 
پایۀ شرایط تاریخی آنها بررسی می کند« )ایگلتون، 1383: 
این  بر  ایران،  معاصر  هنر  غالب  گرایش های  بنابراین،   .)21
و  جایگاه  چه  که  می گیرند  قرار  ارزیابی  مورد  نیز   اساس 

کارکرد تاریخی در زمانۀ خود دارند.

پیشینۀ پژوهش
مسائل  از  را  کاالیی شدن  انتقادی،  پژوهشگران  از  بسیاری 
بغرنج و پایان ناپذیر فرهنگ معاصر به  شمار می آورند. جوانا 
ویژگی های  و  اقتصاد  »فرهنگی کردن  مقالۀ  در  وناالینن11 
که  می کند  تصریح   )2018( معاصر«  سرمایه داری  هنری 
فشارهای  با  مواجهه  در  فرهنگ،  و  هنر  نامعلوم  سرنوشت 
عامیانه  یا  و  آکادمیک  مباحث  در  معاصر، چه  سرمایه داری 
خالق«  »اقتصاد  اصطالح  است.  تکرارشونده  نگرانی  یک 
و  هنر  آن  در  که  می کند  توصیف  را  فرآیندی  آن  سرفصل 

فرهنگ به  گونه ای فزاینده تسلیم منطق اقتصاد می شوند.
کنگسان لی12 در »بازارسازی نئولیبرال هنر معاصر جهانی: 
و  جهانی  بازارهای  حوزۀ  و  ارزش گذاری،  در  تحوالت 

تناسب13  اقتصادی  شاخص  دو  محور  بر   )2018( محلی« 
و مالی سازی14 استدالل می کند که چگونه هنر جهانی شده 
اقتصاد سرمایه دار  عمیقاً تحت نفوذ هنجارها و فعالیت های 
نئولیبرال  بازارسازی  نیروهای  همان  مجموع  در  یا  جهانی 
و  سرمایه دار،  بازارهای  »هنر،  در  ریچیونی15  ایالریا  است. 
جامعه: بینش ها و بازتاب ها بر هنر معاصر« )2018( در ابتدا 
تولید  بر  بازار چقدر می تواند  بیان می کند:  را  پرسش  چند 
واقعاً  هنرمند  آیا  بگذارد؟  تأثیر  هنر  در  خالقیت  و  هنری 
سرمایه داری  فرهنگی  ماشین  درون  »کارگری«  می تواند 
تولید  و  هنری  پدیدآورندگی  میان  تفاوتی  هنوز  یا  و  باشد 
تأکید  ریچیونی  دارد؟  وجود  هنر  از  صنعتی-سرمایه داری 
به  منجر  کنونی،  به  شیوۀ  هنر،  جهان  بازارسازی  دارد 
این روند رو  آثار خود شده و  به  بیگانگی هنرمندان نسبت 

به افزایش است.
کاالیی شدن قومیت یا هویت  فرهنگی، در مطالعات انتقادی 
مورد  پسااستعماری  همچنین  و  انسان شناسی  گردشگری، 
بحث قرار گرفته  است. »شرکت ]تجاری[ قومیت« اثر جان 
و ژن کوماروف16، از تألیفات ارزشمند در این حوزه است که 
با اشاره به مرزناپذیری کاالیی شدن، پرسش اساسی »آیندۀ 
قومیت در نهایت کجا خواهد بود؟« را مطرح می سازد. »رابرت 
 )2002( گردشگر«  و  فرهنگ  »کاالیی شدن،  در  شپرد«17 
علی ومعلولی  رابطۀ  پذیرش  چگونه  که  می کند  استدالل 
پذیرش   مستلزم  فرهنگی،  کاالیی شدن  و  گردشگری  میان 
نظریه پردازان  مفهوم مسئله دار »اصالت« است. مفهومی که 
جایگزین  ارائۀ  با  بابا«18  »همی  جمله  از  پسااستعمار 
با آن پرداخته اند. ژان فیشر، منتقد  »دورگه گی«19 به تقابل 
هنر در عرصۀ مطالعات پسااستعمار، در »چرخش وفق دهنده: 
حضور  چندفرهنگ گرایی«  عصر  در  میان فرهنگی  اقدامات 
نابرابر و یا سفارشی هنرمندان غیرغربی را در عرصۀ جهانی 
هنر معاصر مورد نقد قرارمی دهد؛ او گردن نهادن هنرمندان 
سیاه پوست و غیراروپایی به روند ترویج از طریق نشانه های 
کاالیی شدۀ قومیت را ناشی از دالیل بقای هنری و اقتصادی 
غرابت گرایی  یا  اگزوتیسم20   .)Fisher, 2005: 235( می داند 
)خارجی/ »دیگری«  از  ادراک  زیبایی شناسانه کردن  به  که 
 )Berdychevsky, 2015; Huggan, 2001( اشاره دارد )بیگانه 
حمید  است.  پسااستعماری  مطالعات  در  نقادانه  مباحث  از 
کشمیرشکن در مقالۀ »هویت در برابر اگزوتیسم در هنر معاصر 
ایران« )2010( دو مفهوم هویت و غرابت را از مسائل اساسی 
چالش هایی  که  می داند  ایران  معاصر  هنر  در  به هم پیوسته  و 
]بیننده/ انتظارات  و  »دیگری«  »خود«،  مفاهیم  با  رابطه  در 

منتقد خارجی[ پدید آورده  است. او تأکید می کند که پافشاری 
هنرمندان ایرانی بر اثبات هویت فرهنگِی متمایز است که آنها را 
در دام اگزوتیسم گرفتار می کند. کشمیرشکن همچنین در کتاب 
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»هنر معاصر ایران: ریشه ها و دیدگاه های نوین« به هویت های 
»داده شده« به  عنوان چالشی جدی در برابر هنرمندان معاصر 
اشاره می کند: »نیاز به بازشناختن هنر غربی از دیگر هنرها بر 

اساس تفاوت های بصری« )کشمیرشکن، 1394: 321(.
پژوهش حاضر، از منظر نقد به کاالیی شدن هویت فرهنگی با 
توافق  نظر دارد، در  برخی دستاوردهای مطالعات پسااستعمار 
عین  حال، ناتوانی پسااستعمار از ارائۀ جایگزین تاریخی که در 
برابر سرمایه داری تاب مقاومت داشته  باشد، همچنان محل تأمل 

است.

روش تحقیق
این پژوهش در زمرۀ تحقیقات نظری-بنیادین قرار می گیرد که 
از طریق مطالعات اسنادی و مشاهده گردآوری  داده  های آن 
شده  است. روش تجزیه  و تحلیل داده ها کمی-کیفی بوده و 
انتقادی  )تحلیل  توصیفی-تحلیلی  روش  از  آنها  تفسیر  برای 

برگرفته از نقد مارکسیستی( بهره گرفته شده  است.

یافته ها 
این مقاله تالش  دارد رویکرد هنرمندان برجسته در بازار هنر 
معاصر ایرانی را -که عموماً هنرمندانی شناخته شده در عرصۀ 
بین المللی اند- در به کارگیری نشانه های فرهنگی تحلیل و تبیین 
رویکردهای  کند.  آگاه  هویت فرهنگی  کاالیی شدن  از خطر  و 
نقادانه از جمله نقد مارکسیستی در تحلیل آثار هنری به  ویژه 
موردتوجه پژوهشگران داخلی نبوده  ایران عموماً  هنر معاصر 
لحاظ  به   هنر  نقد  در حوزۀ  پژوهش  این   است. دستاوردهای 
تحلیل شیوه های بیان هنری و نحوۀ استفادۀ هنرمند از عالئم 
فرهنگ ایرانی به  گونه ای که اثر بیش  از هر چیز کارکرد یک 

»کاالی فرهنگی متفاوت« را پیدا کند، نوآورانه است.
 

گرایش های غالب بازار هنر معاصر ایران
● فرم گرایی

در میان هنرمندان برتر بازار با نام های بزرگی مواجه می شویم 
ایران اند؛ »پرویز  تاریخ هنر مدرن  نمایندگان دوران ساز  که 
تناولی هم به  عنوان طالیه دار مجسمه سازی مدرن ایران و هم 
شخصیتی محوری در نهضت سقاخانه که بر جریان های نوگرای 
،)1394 )کشمیرشکن،  بود«  تأثیرگذار  بسیار  خود  از   بعد 

سبک  پیشگامان  از  که  افجه ای  نصراهلل  و  احصایی  محمد 
عمر  با  کوروش شیشه گران  و  می شوند  نقاشی خط شناخته 
هنرمندان  میان،  این  در  چندگانه.  و  متنوع  پربار،  هنری 
هنرمندان  نسل  از  و  درخشانی،  رضا  دیگری چون  شاخص 
جوان تر گلناز فتحی و علی بنی صدر حضور یافته اند. اما چه 
ویژگی هایی در آثار هنرمندان مذکور آنها را ذیل فرمالیسم 
در  فرم  زیباشناختی  جنبه های  در  کاوش  می دهد؟  قرار 

وجوه  با  آن  تلفیق  و  ایران  سنتی  هنر  و  فرهنگ  عناصر 
اینجا  در  فرم گرایی مدنظر  سبک شناختی هنر مدرن غرب. 
نیست،  آبستراکسیون  یا  معنا  فاقد  شکل  معنای  به  لزوماً 
بیش  شکلی،  جنبه های  بر  اثر  سازندۀ  مضاعف  تأکید  بلکه 
به سخن گفتن  قادر  به خودی خود  اثر  که  است  محتوایی  از 
توصیف کنندۀ  فرمالیسم  هنر،  مباحث  »در  باشد.  آن  از 
رویکردهایی است که برای “ابزارهای بیانی” اهمیتی بیش از 
 Chilvers( »آنچه که بیان می شود”  ]محتوا[ قائل می  شوند“
است  نگرشی  فرمالیسم   .)& Glaves-Smith, 2009: 672
ترکیبی  مجسمه های  هنری.  مدرنیسم  تاریخ  با  درهم تنیده 
موفقی  نمود  50 شمسی،  و   40 دهه های  در  تناولی  پرویز 
برای  دوران  آن  نوگرای  هنرمندان  فراگیر  تالش  از  است 
و  صنایع دستی  زیباشناختی  جنبه های  در  بازاندیشی 
هنر  »پیشگامان  مدرن.  دیدگاهی  از  ایرانی  سنتی  هنرهای 
به  نوعی  تا  بودند  تالش  در  سقاخانه  ویژه  به  ایران  مدرن 
انتزاعی( دست  هنر  ویژه  )به  غربی  مدرن  هنر  با  همگرایی 
 ]...[ برقرار کنند.  و سنتی  امر مدرن  میان  و سنتزی  یابند 
بیشتر  سنت،  از  هنرمندان  این  بهره گیری  مجموع،  در  اما 
ارجاعی “صوری” به سنت بود تا اشاره به مضمونی تداعی گر 
این  انتزاعی  گرایش  در  که  کیفیتی  مفهومی؛  محتوایی  یا 
سنت های  بر  آنها  دیگر  عبارت  به   است.  مشهودتر  جریان 
متمرکز   )... و  رنگ ها  نقش مایه ها،  اشکال،  )شامل  تصویری 
قابل  پیوندی  می توانست  هم  کنار  در  اینها  همۀ  که  شدند 
 درک با کارمایه های سنتی و گاه مذهبی ایجاد کند تا ارجاع 
 .)109-107  :1394 )کشمیرشکن،  خاص«  محتوایی  به 
با سبک  تناولی تفاوت چشمگیری  مجسمه سازی »معاصر« 
به  هنرمند  و  ندارد  فعالیتش  پیشین  دوران  در  او  جاافتادۀ 
که  آثاری  داده  است؛  ادامه   21 قرن  در  خویش  بازتولید 
معاصر  دوران  پیچیدگی های  با  نسبتی  نمی توانند  دیگر 
هنرمندان  دیگر  مورد  در  روند  این  1و2(.  )تصویر  بیابند 
افجه ای و شیشه گران  ایرانی مانند احصایی،  مهم مدرنیسم 
نیز  نقاشی خط  جنبش  هنرمندان  یافته  است.  تداوم  نیز 
خوشنویسی  قواعد  از  داشتند  سعی  سقاخانه  پیروان  مانند 
و  رنگ  با  را  نوشتار  بصری  زیبایی های  و  روند  فراتر  سنتی 
به  گونه ای  عبارتی  به   یا  پیچیده تر  ترکیب بندی های  و  قلم 
»نقاشانه« بیازمایند. حاصل تالش ها، تابلوهایی فاخر بود که 
را در لذت بصری حاصل  با رویکردی فرم گرا هنر خطاطی 
برای  می کرد.  بازتعریف  کلمات  و  حروف  ناب  ساختار  از 
یا  نوشته ها  معناپذیری  و  خوانش  گرایش،  این  هنرمندان 
اهمیت  ادبی  و  با متون دینی  آنها  ارتباط واضح و مستقیم 
ترکیب های  اکنون  افجه ای  و  احصایی  نداشت.  چندانی 
نوشتاری را در شمایلی متفاوت تر اما هم چنان فرمال ادامه  
فعال  3تا6(. شیشه گران هنرمند مدرنیست  داده اند )تصویر 
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تصویر 1. شاعر و قفس و بلبل، اثر پرویز تناولی، جنس برنز، 1349 شمسی. 
ارتفاع 92 سانتیمتر. مأخذ: کشمیرشکن، 1394: 111.

تصویر 2. شاعر و قفس، اثر پرویز تناولی، جنس برنز، 2008 میالدی. ارتفاع: 
www.artnet.com :151 سانتیمتر. مأخذ

در دهۀ قبل و بعد از انقالب اسالمی، پس از تجربیات متفاوت 
گاه  آن،  با  متناسب  که  گرافیکی،  هنرهای  و  نقاشی  در 
می کرد،  ایجاب  را  انتزاعی  گاه  و  اجتماعی-سیاسی  رویکرد 
الهامی  که  کرد  تثبیت  را  ویژه ای  انتزاعی  سبک  نهایت  در 
از خوشنویسی، گرافیتی و رنگ آمیزی پاپ داشت. »حمید 
از  شیشه گران  هنری  فعالیت  سیر  دنبال کردن  با  دباشی21 
معاصر  عملی  و  نظری  رویکردهای  تا  مدرنیستی  دوران 
خطاطی  سنت  از  الهام گرفته  که  خطی-  طراحی  به  او 
اکسپرسیونیسم  از  فرمی  را  شیشه گران  کار  است-  ایرانی 
 انتزاعی “خطی” توصیف می کند« )Nakjavani, 2017: 3(؛
)تصویر7و8(. بهره گیری فرمال از خوشنویسی در کار گلناز 
هرچند  پرحرارت تر،  ضربه قلم  و  تند  رنگ های  با  فتحی 
اما در نهایت چیزی فراتر  نمودی اکسپرسیونیستی می یابد 
از جذابیت های یک تابلوی انتزاعی ارائه نمی کند )تصویر9(. 
اجرای  تاریخ  از  فراتر  معاصربودن  مذکور،  هنرمندان  برای 
قابلیت های  شناخت  فنی،  توانایی  نیست.   21 قرن  در  اثر 
»تصویری« نقش مایه های سنتی و بهره گیری قابل تحسین از 
جذابیت بصری خوشنویسی در این آثار قابل انکار نیست، اما 
غلبۀ فرم  و فقدان محتوایی  که مابه ازای بیرونی و اجتماعی 
به  عنوان »نمایندۀ  باشد، نمی تواند جایگاهی  معاصر داشته  
به  همواره  مارکسیستی  »نقد  ببخشد.  آنها  به  دوران«  هنر 
بوده  ادبی ]و هنری[   طور سنتی مخالف هرگونه فرمالیسم 
که  را  محض  تکنیکی  خصوصیات  به  ذاتی  توجه  و   است 
معنای تاریخی را از ادبیات باز می گیرد و آن را به گونه ای 

می دهد«  قرار  حمله  مورد  می کاهد،  فرو  زیباشناسانه  بازی 
معین کردن  برای  ایرانی  فرمالیسم   .)45  :1383 )ایگلتون، 
قرار  را دستمایه  فرهنگی  نشانه های خاص  بافت منطقه ای، 
می دهد؛ با توجه به  اینکه فرم گرایی مستلزم به حاشیه راندن 
یا حذف محتواست، هویت فرهنگی بدل به آرایه ای سطحی 
هویت  تمایزبخش،  افزونه ای  به  عنوان  تنها  که  می شود 
گرایش های  می دهد.  تغییر  را  »کاال«  فرهنگی-ملیتی 
پسا مدرنیستی  رویکردی  در  حتی  جدیدتر،  فرمالیستی 
که  متکثری   اجزای  ماهیت  در  واقعی  تحول  ایجاد  از  نیز 
این  نمایندگان  ناتوانند.  می دهد،  شکل  تصویر  ساختار  به 
در  غربی  و  به »واسازی« هویت های شرقی  رویکرد، عمدتاً 
آثارشان شهرت یافته اند. رضا درخشانی در تابلوهایی پُرکار 
و  ادبیات  از  برگرفته  موضوعاتی  عمیق،  بصری  گیرایی  با 
باغ  انار،  بزم،  و  )صحنه های شکار  را  ایران  نگارگری سنتی 
...( در سبک اجرایی اکسپرسیونیسم  ایرانی، خوشنویسی و 
مشابهی  رویکرد  )تصویر10(.  می گذارد  به  نمایش  انتزاعی 
را علی بنی صدر در »تلفیق فضای نگارگری سنتی با سبک 
نمایش  به   )15 قرن  اروپایی  )هنرمند  بوش«  هیرونیموس 
در  ساختارشکنی  )تصویر11(.  )Millet, 2016(؛  می گذارد 
تصویری  زبان  ترکیب  از  بیش  چیزی  هنرمندان  این  کار 
از  به هم آمیزی شرقی-غربی،  گرایش  نیست.  و غرب  شرق 
آغداشلو  آیدین  چون  معناگرایی  هنرمندان  مشغولیت های 
فرمی  دغدغه های  از  که  جوان تر  هنرمندان  از  بسیاری  و 
از  مصداقی  عموماً  هم آمیزی   این  هست.  نیز  رفته اند  فراتر 
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تصویر 3. ضیافت، اثر محمد احصایی، رنگ وروغن روی بوم، 2009 میالدی. 
www.christies.com :ابعاد: 564*260 سانتیمتر. مأخذ

تصویر 4. پژواک، اثر محمد احصایی، رنگ وروغن روی بوم، 1367 شمسی. 
ابعاد: 305*180 سانتیمتر. مأخذ: کشمیرشکن، 1394: 159.

تصویر 5. عشق، اثر نصراهلل افجه ای،  اکریلیک روی بوم، 2010 میالدی. ابعاد: 
www.christies.com :200*200 سانتیمتر. مأخذ

ابعاد:  میالدی.   1984 بوم،  روی  رنگ  وروغن  افجه ای،  نصراهلل  عشق،   .6 تصویر 
www.artnet.com :150*50 سانتیمتر. مأخذ

فیشر »در  به  عقیدۀ  بابا تصور می شود که  دورگه گی همی 
بیان میان فرهنگی ]در  الگوی  اخیر، محبوب ترین  سال های 
.)Fisher, 2005: 237( بوده است«  هنری[  تولیدات   عرصۀ 
و  قومیت ها   ]انقالبی[  آمیزش  به  معنای  دورگه گی 
تازه ای  فرهنگی  شکل های  که  است  به  گونه ای  فرهنگ ها، 
تولید شود ]...[ به  عقیدۀ بابا، دورگه گی سالح توانمندکننده 
زیرا  است؛  فرهنگی  به حاشیه رفتگان  برای  قدرت بخشی  و 
هم خلوص نژادی و فرهنگی و هم تفاوت فرهنگی ]ویژه و 
سفارشی[ که دربردارندۀ میل به اگزوتیسم است را  پشت 
در  تکثرگرایی  هویت های  دورگه گی،   ]...[ می گذارد.  سر 
فضای میان فرهنگی )فضای سوم( می سازد که ابزار مقاومت 
 .)Nayar, 2015( در برابر هویت های یکدست و واحد است
هویت  تعیین  برابر  در  مؤثر  مقاومتی  به  عنوان  بابا  آنچه 

به  بدل  عماًل  هنر  عرصۀ  در  می کرد،  پیشنهاد  سلطه گرانه 
اگزوتیسم  متناقض،  به  گونه ای  که  شد  تزیینی  نظریه ای 
روزآمد و تازه تری تولید می کرد. نشانه های فرهنگی یا ملیتی 
داللت  و  شده اند  جدا  خود  متعارف  زمینۀ  و  محتوا  از  که 
آنها فراتر از تأثیر بر فعل وانفعاالت فرمی و صوری نمی رود، 
ساختارشکنی  عماًل  را  »دیگری«  از  تصور  می توانند  چگونه 
ظاهر خود  تنها  که  تصویر جدید  از  می توان  کنند؟ چگونه 
را عوض کرده است، برای مقاصد سلطه بهره نبرد؟ شمایل 
تغییر  واقعاً  را  مرکز  و  حاشیه  نابرابر  جایگاه  چگونه  تازه 
خواهد داد؟ اشیاء چشمگیر و زیبایی که هنرمندان معاصر 
ایرانی از ترکیب هویت های )پیش تر متقابل( شرقی و غربی 
نحو  به  را  ناعادالنه  پیشفرض های  آنکه  بی  می کنند،  تولید 
در  را  خود  پایدار  مشتری  تنها  گیرد،  چالش  به  اثرگذاری 
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تصویر 10. شکار خونین، اثر رضا درخشانی، رنگ وروغن روی بوم دولته ای. 
2016 میالدی. ابعاد هر پانل: 183*122 سانتیمتر. 

www.christies.com : مأخذ

تصویر 7. سماور، اثر کوروش شیشه گران، اکریلیک روی بوم، 1986 میالدی. 
www.artnet.com :ابعاد: 133*133 سانتیمتر. مأخذ

تصویر 8. فیگور، اثر کوروش شیشه گران، اکریلیک روی بوم، 2014 میالدی. 
www.christies.com : ابعاد : 160*200 سانتیمتر. مأخذ

منطقه پیدا می کند؛ سرنوشت چنین آثاری جز کاالشدگی و 
خدمت به سرمایه داری نیست. فرمالیسم قادر است هرگونه 
مقاومت فرهنگی را خلع سالح و بی خطر ساخته و درنهایت 
با کاالسازی، تولید هنری را مطلوب جریان مبادله و تجارت 

قرار دهد.
● پاپ و کیچ

و  بازار  پاپ گونۀ  گرایش های  در  ایرانی،  پست مدرنیسم 
دستمایه  را  کوچه بازاری  فرهنگ  که  آثاری  دسته  آن 
»پاپ،  می کند.  پیدا  آشکارتری  شمایل  می دهند،  قرار 
کتاب های  می دهد.  قرار  مرجع  را  توده ای  مصرف  فرهنگ 

تصویر 9. بدون عنوان، اثر گلناز فتحی، رنگ وروغن روی بوم، 2003 میالدی. 
 www.christies.com : ابعاد: 147*134 سانتیمتر. مأخذ

تصاویر  و  بسته بندی  تبلیغاتی،  آگهی های  کمیک استریپ، 
تلویزیون و سینما شمایل شناسی این هنر را پدید آوردند« 
ویژگی   .)Chilvers & Glaves-Smith, 2009: 1552(
فرهنگ بصری عوام زرق وبرق، ابتذال، پیش پاافتادگی یا به 
اصطالح کیفیت »کیچ« آن بود که در تقابل با فرهنگ فاخر 
نمونه وارترین  عنوان  به  پاپ آرت  می  شد.  پنداشته  نخبگان 
شکل پست مدرنیستی از بیان هنری )در رویکرد به فرهنگ 
عامه پسند و سلیقۀ کیچ( قصد داشت جدیت هنر فاخر را به 
به  دلیل ضعف شیوه های  نهایت  بگیرد؛ هر چند در   سخره 
بازاری  ارزش  و  شد  متأخر  سرمایه داری  تسلیم  نقادانه، 
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www.christies.com :تصویر 11. روشنایی، اثر علی بنی صدر، رنگ وروغن روی بوم، 2010 میالدی. ابعاد: 91.5* 76.5 سانتیمتر. مأخذ

مشیری،  فرهاد  یافت.22  هنری  آثار  مبادالت  در  ویژه ای 
ابرستارۀ بازار هنر خاورمیانه، در این گرایش تقریباً به یک 
آیکون تبدیل شده  است. او به  تنهایی بخش قابل  توجهی از 
بازی  و  شبه پاپ  رویکردهای  دارد.  اختیار  در  را  ایران  بازار 
سوژۀ  تجاری-تبلیغاتی،  تصاویر  یا  توده  فرهنگ  عناصر  با 
جمله  از  ایرانی  شناخته شدۀ  هنرمندان  میان  محبوبی 
»خسرو حسن زاده« و »افسون« نیز هست که هنوز در بازار 
مشیری  دارند.  مشیری  استثنائی  موقعیت  با  زیادی  فاصلۀ 
تکیه کالم های کوچه بازاری را در موقعیتی نامرتبط، با انواع 
دیگر  نمونۀ  درمی آورد.  به  تصویر  پُرَزرق وبرق  زیورآالت 
کارهای او این است که نمودهایی از هنر سنتی )کوزه، فرش 
و ...( را با شیوه های جدیدتر مانند نقاشی بافت دار در ابعاد 
بزرگ یا چیدمان اجرا می کند و در برخی موارد از تکنیکی 
بهره می برد که عموماً برای تولید هنر فاخر به کار نمی رود؛ 

مانند گلدوزی، سنگ دوزی یا پولک دوزی )تصویر 12و13(. 
جمله  از  درخشان،  قطعۀ  صدها  با  »عشق«  تابلوی  در  او 
واژۀ عشق  کریستال های گران قیمت کمپانی سواروسکی23، 
را به خط نستعلیق مصور کرده  است. شاید تصور معمول از 
هنر فاخر نخبگان زیرسؤال رفته  باشد؛ یا آن طور که برخی 
مرز  در  طنزآمیز  کاوش  به  سبب  را  مشیری  کار  منتقدان، 
ابژۀ  به  عنوان  هنر  و  مصرف گرایی24  نامحسوس(  )و  باریک 
مصرف ستایش می کنند )Babaie, 2011: 142( حساسیت 
او به تناقضات دنیای هنر قابل توجه باشد، اما زمانی که این 
دالر چکش  هزار   48 و  میلیون   1 بونامز25،  حراج  در  تابلو 
خاورمیانه  در  هنرمندی  اولین  به  را  مشیری  و  می خورد 
بدل می سازد که اثری را بیش از 1 میلیون دالر به  فروش 
تغییر  ردۀ خود(  )در  فروخته شده  نوع کاالی  فقط  رسانده، 
به   خاصی  تابلوهای  خریدوفروش  تاکنون  اگر  یافته  است؛ 
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سنگ  و  پولک  سواروسکی،  کریستال  مشیری،  فرهاد  اثر  عشق،   .12 تصویر 
ابعاد:  میالدی.   2007 تخته(،  بر  )سوارشده  بوم  روی  اکریلیک  با  ترکیب  در 

www.bonhams.com :8*155*176. مأخذ

 تصویر 13. عشق، اثر فرهاد مشیری، رنگ وروغن و اکریلیک روی بوم، 2003 
 www.christies.com:میالدی. ابعاد : 271*181 سانتیمتر. مأخذ

عنوان »هنر واال« سزاوار نقد، تکفیر و طرد از حوزۀ مستقل 
به  )هرچند  مقابل  نقطۀ  در  آثاری  صرفاً  اکنون  بود،  هنر 
 اصطالح خودآگاه و نقادانه ( این جایگاه را در بازار تصاحب 
می کنند. عالوه بر آنکه هالۀ تقدِس گران قیمت ترین تابلوی 
بازار خاورمیانه )در زمان خود( طبعاً برند لوکس سواروسکی 
را هم در بر می گیرد و از اعتبار جهان فاخر هنر بی نصیب 

نمی گذارد.
کمتر،  بیانی  پیچیدگی های  با  افسون،  و  حسن زاده  خسرو 
شالودۀ  را  پاپ  زیبایی شناسی  از  ملهم  ساختاری  صرفاً 
استفاده  با  آنها  14و15(.  )تصاویر  می دهند  قرار  خود  کار 
ویژه  )به  چاپ  انواع  مانند  پاپ  اجرایی  تکنیک های  از 
حتی  و  کالژ  عکس،  روی  نقاشی  عکاسی،  سیلک اسکرین( 
فوتوشاپ،  مانند  ترکیب کننده  نرم افزارهای  از  مددگرفتن 
با  را  )خبری/تبلیغاتی/بازرگانی(   شبه رسانه ای  تصاویری 
تاریخی،  سیاسی،  شخصیت های  محوری  نقش آفرینی 
هنری  بیان  رهگذر  از  بی آنکه  می کنند،  تولید  و...  داستانی 
مطلوب، تفاوت ماهوی کار خود )به  عنوان اثر هنری( و منبع 
اصلی الهام را برجسته و معنادار سازند. در این آثار اشارات 
کنایه آمیز و عموماً نارسا به تناقض  ها، خالءها و نابرابری های 
گنجاندن  برای  نافرجام  است  کوششی  اجتماعی-فرهنگی 
نیم نگاهی انتقادی و خودآگاهانه در آثاری که سرخوشانه و 

دم دستی به  نظر می آیند.  
سیاسی-اجتماعی  ●

رویدادهای  ایرانی،  معاصر  هنرمندان  از  گسترده ای  طیف 
کرده اند  تالش  و  داده   قرار  سوژه  را  سیاسی  و  اجتماعی 
میان  در  کنند.  دنبال  را  جدی تری  انتقادی  رویکرد 
نشاط،  شیرین  گرایش،  این  در  ایران  بازار  نام آورترین های 

افشین پیرهاشمی، رکنی حائری زاده، شادی قدیریان و سارا 
رهبر شاخص تر هستند. »به  نظر می رسد شیرین نشاط که 
از 1353 در نیویورک به زندگی و کار مشغول بوده  است، 
آثار  اغلب  باشد.  غرب  در  ایرانی  هنرمند  شناخته شده ترین 
مردان  دوتایی  تقابل های  بر  مبتنی  موضوعاتی  اساس  بر  او 
تعلق شکل  و  مهاجرت  نامقدس،  امر  و  مقدس  امر  زنان،  و 
صریح  و  علنی  برخورد  خاطر  به  همچنین  نشاط  گرفته اند. 
به  را  گسترده ای  توجه  جنسیت ها”  “ارتباط  مسئلۀ  با  خود 
 .)395  :1394 )کشمیرشکن،  داشته است«  معطوف  خود 
هنرمندانی  معدود  از  ویدئو  و  از عکس  بهره گیری  با  نشاط 
اساساً  مسائلی  بیان   در  مؤثری  رسانه ای  رویکرد  که  بود 
میالدی   90 دهۀ  آثار  هرچند  گرفت.  پیش  در  اجتماعی 
زمان  آن  در  چه  اما  گرفت،  قرار  ستایش  و  موردتوجه  او 
با  را  خود  پیشین  مواضع  نشاط  که  حاضر  قرن  در  چه  و 
روایات  و  داستان پردازی  کرده  است،  تکرار  تغییری  اندک 
زنان  زیستۀ  تجربۀ  با  اندک  ارتباطی  او  نیمه واقعی/خیالی 
ایرانی )در ابعاد گسترده( داشت. تأثیر و قدرت بیان رسانۀ 
مستندنگار طبعاً تجربۀ متفاوت و ملموس تری برای بیننده 
فراهم می کند اما تمرکز فزون از حد نشاط بر عناصر نمادین 
به  می تواند  که  را  نوعی  مخاطِب  شخصی،  بسیار  معانی  با 
ارتباط  از حوزۀ  باشد،  زنان  مسائل  با  درگیر   وسعت جامعۀ 
عاطفی  بیان  نشاط،  پراحساس  آثار  در  می دارد.  نگه  دور 
جایگاه  که  داستان هایی شده  است  و  سوژه ها  عمیق، خرج 
و معنای تاریخی مشخص یا مناسبی ندارند. توصیف نشاط 
نمادهایی که در  از آن می سازد و  از زن، شمایل نوعی که 
کلیشه های  یادآور  چیز  هر  از  بیش  می گنجاند،  او  جوار 
نگاه  از  را  شرقی  اسرارآمیز  زن  که  است  شرق شناسانه26 
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حسن زاده،  خسرو  اثر  تروریست(،  مجموعۀ  )از  مادروخواهر   .14 تصویر 
راست:  تصویر  ابعاد  میالدی.   2004 بوم،  روی  اکریلیک  با  سیلک اسکرین 

www.artnet.com :308*204. ابعاد تصویر چپ: 300*217 سانتیمتر. مأخذ

تصویر 15. شاه و سه ملکه اش، اثر افسون، فوتوکالژ چاپ شده روی کاغذ، 2009 
میالدی. ابعاد مجموع چهارعکس: 164*58 سانتیمتر.

www.christies.com :مأخذ 

محبوب  ژانر  )تصویر16و17(.  می نمایاند  خارجی  بیننده ای 
و بازاری »چادرآرت«27 احتماالً از تأثیرات رویکرد نشاط بر 
و  هنرمند  قاسمی،  امیرعلی  است.  جوان تر  هنرمندان  آثار 
نمایشگاه گردان، این اصطالح را در توصیف نمودهای بصری 
]و  چادر  که  می برد  کار  به   معاصر  هنری  آثار  در  زنان  از 
مؤنث  »هویت« جنس  از  نمادی  به مثابه  را  عموماً حجاب[ 
قرار  دستمایه  نقادانه[  به  اصطالح  رویکردی  ]با  ایران  در 
مدت   در  بصری  ژانر  این   .)Khatib, 2013: 100( داده اند 
زمانی کوتاه، به  یکی از کلیشه های پایدار برای هویت بخشی 
پیرهاشمی،  افشین  مانند  شد؛  تبدیل  خاورمیانه ای  آثار  به 
نقاشی  با  دارد  تالش  که  بازار  هنرمندان  موفق ترین  از 
فوتورئالیستی، از روزنۀ موضوع »زن از نگاه مرد« به مسائل 
بپردازد.  ایران  جامعۀ  در  معاصر  زندگی  پیچیدگی های  و 
پیرهاشمی علی رغم اجرای قدرتمند و بیانگر فیگورها، تنها 
بسنده  بوم  صفحۀ  بر  نمادین  عالئمی  منجمد  چیدمان  به 
صامت  رسانۀ  گفت  می توان  چیز  هر  پیش  از  کرده  است. 
دیگر،  جوان  هنرمندان  از  بسیاری  و  )نقاشی(  پیرهاشمی 
پرالتهاب  مسئلۀ  یک  به  پرداختن  قابلیت  فاقد  اساس  در 
اجتماعی در دوران معاصر است. پس  از آن، پیرهاشمی در 
به دیدگاهی خالقانه  نیز متکی  زنانه  به سوژۀ  نزدیک شدن 
اغواگر  یا  اسرارآمیز  زن  از  او  تصویر  و  نیست  شخصی  و 
شمایل  هم  باز  خاورمیانه،  نیمه سنتی-مدرن  جوامع  در 
روزآمدشده ای از کلیشه های اُریانتالیستی است )تصویر18(. 
نوآوری هنرمند صرفاً به جابه جایی صحنه ها و پس زمینه ها، 
تکیه  و  سنت  با  تقابل  در  مدرن  زندگی  عالئم  واردکردن 
در  تغییراتی  است.  شده   محدود  اشیا  نمادین  معنای  بر 
زیبایی شناختی  و  بصری  به  لحاظ  است  ممکن  سطح  این 

از  گسترده تر  اجتماعی  تأثیر  به  امید  اما  باشد،  جالب توجه 
ذهن  با  که  بیننده ای  نگاه  به چالش گرفتن  یا  تقابل  جمله 
آکنده از پیش فرض ها با مردم شرق روبرو می شود، در توان 
نقادانه  ضعف  نهایت،  در  نیست.  هنر  به  رویکردی  چنین 
در  موردنقد  محتوای  می شود  موجب  معکوس  روندی  در 

قالب هایی جدیدتر و خوش نماتر تولید شود.
استودیو،  یا  خانگی  فضای  در  عکاسی  با  قدیریان  شادی 
از  ابتدایی  فرمولی  بر  که  ضعیف تر  به مراتب  رویکردی  در 
بنا شده  است،  نمادین  اشیاء  و  زن  تقابل برانگیز  هم نشینی 
تالش دارد محدودیت های اجتماعی زن ایرانی و تنش های 
سازد  برجسته  را  مدرنیته  و  سنت  رویارویی  از  حاصل 

)تصویر19(. 
در موضع گیری آشکارتر به مسائل سیاسی -اجتماعی، رکنی 
او  آثار  در  می شود.  محسوب  شاخصی  چهرۀ  حائری زاده، 
غالباً ناپیوستگی فرهنگی جامعۀ ایرانی، از جمله تنش های 
جنسیتی،  نقش های  مدرن،  و  سنتی  رسوم  میان  بنیادین 
ایران  سیاسی  رویدادهای  و  بیگانه  فرهنگ  از  تأثیرپذیری 
معاصر موردنقد قرار گرفته  است. حائری زاده در رویکرد به 
گذری  کاریکاتورگونه  نقاشی های  طریق  از  مذکور  مسائل 
هنری  و  فرهنگی  اجتماعی،  گوناگون  متن های  به  سطحی 
می زند و صرفاً از طریق ایجاد پیوندهای سست و تحت الفظی 
و تکیه بر آنچه که ممکن است در ذهن بیننده زنده سازد، 
مجموعۀ  در  )تصویر20و21(.  می سازد  برجسته  را  موضوع 
»شهر قصه«28 از شناخته شده ترین آثار حائری زاده، هنرمند 
با عکس های خبری نقاشی شده و ارجاع همزمان به داستان و 
تمثیل، رویدادهای سیاسی اخیر ایران را سوژه قرار می دهد. 
تصویرپردازی رسانه ای حائری زاده و رویکرد بینامتنی او به 
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www.artnet.com : میالدی. ابعاد: 50*50 سانتیمتر. مأخذ C-print، 2000 ،تصویر 19. #1 )از مجموعۀ مثل هرروز(، اثر شادی قدیریان

تصویر 16. متولیان انقالب )از مجموعۀ زنان اهلل(، اثر شیرین نشاط، نوشته های 
جوهری بر چاپ نقرۀ ژالتینی. ابعاد: 110*99.7 سانتیمتر.

www.christies.com : مأخذ

تصویر 17. مونس و مرد انقالبی )از مجموعۀ زنان بدون مردان(، اثر شیرین 
نشاط، نوشتۀ جوهری روی C-print، 2008 میالدی. ابعاد: 138،4*243،8 

www.christies.com :سانتیمتر. مأخذ

تصویر 18. اغوا، اثر افشین هاشمی، رنگ وروغن، 2010 میالدی. ابعاد: 
www.christies.com : 200*298 سانتیمتر. مأخذ
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و  نقادانه  نقیضه پردازی29  از  مصداقی  نه  معنادار،  داستانی 
مؤثر، بلکه در نهایت همان پاستیش30 پست مدرنیستی از کار 
درآمده  است که در آثار بسیاری از هنرمندان جوان ایرانی 
جیمسون،  دیدگاه  از  است.  شده   تبدیل  غالب  الگویی  به 
نیروی  نمی تواند  دیگر  )نقیضه(  پارودی  پسامدرنیسم،  در 
فرهنگی تکان دهنده ای باشد؛ پارودی دیگر کارکردی ندارد 
و چیز جدید غریبی به  تدریج جای آن را می گیرد که همانا 
محتواست.  از  خالی شده  پارودِی  پاستیش،  است.  پاستیش 
پنهانی  انگیزه های  از  هیچ یک  بدون  است،  خنثی  تقلیدی 

 .)Jameson, 1998 پارودی )رابرتس، 1386؛
متنوع  بسیار  مواد  از  که  چیدمان هایی  در  رهبر«  »سارا 
و  پارچه  پرچم،  چون  پرمعنا  و  نمادین  عناصری  می سازد، 
فشنگ،  چون  دیگری  اشیای  با  را  سنتی  دست بافته های 
قطعات و لباس های نظامی ترکیب می کند و بعضاً نوشته هایی 
معنادار هم به آنها می افزاید تا افق های گوناگونی از تفسیر 
و معنا را در ذهن بیننده بگشاید )تصویر22(. اشیایی که او 
تولید می کند نمادگرایی محبوب هنرمندان انتقادی را صرفاً 
در سطح مادی متفاوتی بازآفرینی می کند. رویکرد به نماد 
و معنا در این نمونه های خاص نیز گسسته از زمینۀ اصلی و 
ترکیب بصری  زیبایی شناختی در  الزامات  نهایتاً در خدمت 
کار است. گزینش یک شئ خاص ممکن است بازتاب دهندۀ 
اما  باشد  خاص  محتوایی  به  او  مشغولیت  و  هنرمند  نیات 
ضعف یا فقدان تفسیر صریح هنرمند و موضع گیری محکم 
تفسیری  جهت گیری  گونه  هر  اثر،  که  می شود  موجب  او 
به  سوی  معنایی،  وجه  کم رنگ شدن  با  یا  شود  پذیرا  را 
شی وارگی سوق پیدا کند. گرچه رهایی معنایی و ارج نهادن 
اما  می آید  نظر  به   دموکراتیک  مخاطب«  آزاد  »برداشت  به 

تصویر 20. شمال، اثر رکنی حائری زاده، نقاشی روی بوم دولته ای، 2008 میالدی. ابعاد هر پانل: 200*300 سانتیمتر.
www.christies.com : مأخذ 

دارند.  نابرابر  نیروی  مختلف  گروه های  که  شرایطی  در  نه 
و  تنیده  است  درهم  قدرت  مسئلۀ  با  همواره  تفسیر  بحث 
به  متعلق  گفتمان  در  هنری  اثر  »مقبول«  نهایتاً  معنای 
دیگر  ضعف  می شود.  تثبیت  و  می گیرد  شکل  برتر  قدرت 
عدم  شد،  اشاره  چنان که  ایرانی  منتقد  هنرمندان  کار  در 
تناسب رسانۀ بیانی و محتوای موردنظر است. یا رسانه تاب 
آن  از  بی بضاعت تر  محتوا  یا  و  ندارد  را  محتوا  مؤثر  انتقال 
است که در قالب رسانۀ جدید کاری از پیش برد. در نهایت 
هنرمندان شناخته شدۀ ایران نه هنر پیشرو و انتقادی، بلکه 
متنوع  گزینه های  که  می سازند  بی خطری  سیاسی«  »هنر 
گالری های  و  مجموعه داران  »برای  می کند.  تکمیل  را  بازار 
بدل  تمایز31 محصول  نقطۀ  یک  به   سیاسی  انتقاد  خارجی، 
شده  که پیامد نامطلوب آن، هنرآفرینی با موضوع سیاست، 
 .)Mosquera, 2001( است«  “هنرسیاسی”  خلق  عوض  به  
عنوان  با  خود  مقاالت  مهم ترین  از  یکی   در  بنیامین  والتر 
می کند  تأکید   )1934( تولیدکننده«  همچون  »هنرمند 
تولید  موجود  نیروهای  نباید  ]=سیاسی[  انقالبی  هنرمند 
هنری را به  طور غیرانتقادی بپذیرد، بلکه باید این نیروها را 
متحول و انقالبی کند ]...[ وظیفۀ او این است که رسانه های 
کهن تر  شیوه های  عین  حال  در  و  بخشد  توسعه  را  نوین 
فالن  تبلیغ  سر  بر  مسئله  سازد.  دگرگون  را  هنری  تولید 
پیام انقالبی از طریق رسانه های موجود نیست؛ مسئله ایجاد 
آرای  عرضۀ  فقط  تعهد   ]...[ رسانه هاست.  این  در  انقالب 
این  در  را  خود  بلکه  نیست،  هنری  اثر  در  درست  سیاسی 
هنری  شکل های  کجا  تا  هنرمند  که  می دهد  نشان  نکته 
:1383 )ایگلتون،  می کند  بازسازی  را  خود  دسترس   در 

 .)91-92 
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تصویر 22. پرچم شمارۀ 15، اثر سارا رهبر، چیدمان از پارچه، کمربند چرمی، 
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تثبیت در ساختار معنایی نامطلوب و بدل شدن به کلیشه، 
امکان بهره وری از آنها در ساختار و مجموعه آثاری دیگر 

بسیار دشوار شود.

نتیجه گیری
هنر معاصر ایران بیش  از هر عرصۀ جهانی دیگر، در صحنۀ 
بازار خوش درخشیده  است. بخشی از این واقعیت در ولع 
پایان ناپذیر سرمایه داری متأخر و اهتمام آن در تبدیل هر 
چیزی به کاالست و هنر هم از این قاعده مستثنی نیست. 
تولید  اندیشۀ  در  همواره  جهانی  بازار  سوداندیش  منطق 
کاالهای تازه برای مشتریان تازه است و تنوع الزم را در 
عرصه هنر، از تفاوت فرهنگی تأمین می سازد. این کاالها 
به هویت فرهنگی دست می آویزند تا تفاوت نوع و ماهیت 
خود را اثبات کنند، اما در نهایت همگی کاالهایی هستند 
ارزش واحد پول مبادله می شوند.  با  بازاری خاص  که در 
هنر  کاالیی شدن  فرآیند  در  چگونه  هویت  فرهنگی 
ازدست دادن چه  یا  به  عبارتی پذیرش  مشارکت می کند؟ 
خصوصیاتی، هویت  فرهنگی را برای نوعی مبادلۀ کاالیی 
این  می سازد؟  مطلوب  هنر  عرصۀ  در  بی خطر  و  پُرسود 
ایران  معاصر  هنر  بازار  غالب  گرایش های  تحلیل  با  مقاله 
یافت  دست   نتیجه  این  به  فرهنگی  هویت   به  رویکرد  در 
جداشدن  به  سبب  چیز،  هر  از  بیش   هویت  فرهنگی  که 
نداشتن  و  معنا  کسب  عدم  متعاقباً  و  تاریخی  معنای  از 
شده  است.  کاالیی  معاصر،  زمانۀ  در  مثبت  کارکردی 
از  فرهنگی  نشانه های  تهی ساختن  با  فرم گرا  گرایش های 
زیباشناسانۀ  بازی  به  آنها  واردساختن  و  پیشین  محتوای 
بیش  از  معنایی  هویت  فرهنگی،  به  بافت،  و  رنگ  شکل، 
هنرمندانی  نبخشیدند.  هنری  کاالی  تزیین  برای  الیه ای 
واسازی  به  تصمیم  پیش روتر،  به  اصطالح  رویکرد  در  که 
فرمال  ترکیب  با  صرفاً  داشتند،  غربی  و  شرقی  هویت 
زبان های تصویری دو فرهنگ کار بیشتری از پیش نبردند، 
تولید  بازار  برای  زیباتر  و  کاالیی چشمگیرتر  آنکه  از  غیر 
قوی  برابر  در  را  ضعیف  که  هویتی  علیه  طغیان  کردند. 
تعریف می کرد با سالح فرم، آن  هم در رسانه ای بی خطر 
نیز  ایرانی  پاپ آرت  نبود.  امکان پذیر  نقاشی  تابلوی  چون 
نتوانست هویت فرهنگی را به عامل معنادار و مؤثری در 
پیش تر  سرمایه داری  که  سازد  بدل  هنری  رویکرد  یک 
بلکه   ،)1 )جدول  بود  ساخته   بی اثر  و  فلج  نه  فقط  را  آن 
تناقض وار با اختصاص باالترین جایگاه بازار، پاپ آرت را به 
نماد ویژۀ خود بدل ساخته  بود. هنرمند ایرانی نه توانست 
شی وارگی  نه  سازد،  وارد  مصرف گرا  فرهنگ  به  نقدی 
مردمی  فرهنگ  منظر  از  نه  و  ببرد  زیرسؤال  را  واال  هنر 
آنکه  نتیجه  کند.  بیان  صریحاً  را  خود  نقادانۀ  موضع 

آنچه در آثار هنرمندان ما کاالیی می شود، نمادها و نشانه های 
به  که  است  اجتماعی  و  سیاسی  واقعی  رویدادهای  یا  پرمعنا 
دارند.  ارجاع  ایرانی  معاصر  جامعۀ  آشفتگی های  و  تنش ها 
بیانی  ظرفیت های  می شود  موجب  ناکارآمد  بیانی  با  هنرمند 
مجموعه های معنادار و ارزشمند مورداستفاده اش هدر رود و با 
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کرد.  بازتولید  »ایرانی«  شمایل  در  را  بازار  محبوب  کاالی 
حساسیت های  به  داشتند  سعی  که  هنرمندانی  نهایت  در 
اجتماعی خود بیان ببخشند، از قابلیت های رسانۀ تأثیرگذار 
غافل ماندند. رسانه های سنتی که عموماً صامت و بر تصویر 

پیچیدگی های  برابر  در  نیستند  قادر  متکی اند،  دوبعدی 
سوژه قراردادن  کنند.  ایجاد  مؤثر  حرکتی  ما  معاصر  جهان 
و  تصویر  محدود  فضای  در  سیاسی/اجتماعی  رویدادهای 
ارجاعات  فرهنگی،  ُکدهای  نمادین  معنای  به  متکی شدن 

های هویت مؤلفه رسانه/تکنیک گرایش بیانی
 فرهنگی ۀمؤلفرویکرد به  فرهنگی

 شدنکاالیی معیار
)پیامد رویکرد 

 هنرمند(

هنرمندان 
 شدهشناخته

 
 گراییفرم

 
 سازیمجسمه

 نقاشی

 
مایه و عالئم، نقش -

های ساختهدست
 سنتیهنرهای بومی و 

 
 نگارگری -

 
خوشنویسی فارسی و  -

 عربی
 

 
 تکرار رویکردهای مدرنیستی -

 کردن فرم سنتیاستیلیزه -
 ی از نقوشتزیینگیری بهره -
بندی فرمال ترکیب یا سرهم -

تاریخی و  ۀها فارغ از ریشنقش
توجه صرف به ترکیب بصری و 

 زیباشناختی
ارفتن از قواعد سنتی فر -

امکانات زمودن خوشنویسی و آ
 گوناگون فرم نوشتار

های فرمال از بخلق ترکی-
معنایی  حروف فارغ از جنبۀ

 نوشتار
 ترکیب خوشنویسی و نقاشی -
 کردن ترکیب نوشتاریانتزاعی -

زوتیک و سازی اگدورگه -
 مدرنیستیترکیب پست

های تصویری شرق و سبک
غرب مانند اجرای موضوع ایرانی 

 با تکنیک غربی

 
از  جداشدن فرم -

محتوا و در پیش 
گرفتن مسیر تکامل 

 مستقل
 

رفتن معنای دستاز -
دن شیتزیینتاریخی و 

 اثر هنری
 

عدم تناسب موضوع،  -
و رسانه با  بیان شیوۀ

های دوران ضرورت
 معاصر
 

شدن اثر وارهشی -
 هنری

 
 پرویز تناولی -
 محمد احصایی -
 اینصراهلل افجه -

 گرانکوروش شیشه -
 فتحیگلناز  -
 رضا درخشانی -
 صدرعلی بنی -

 
 و کیچ پاپ

 
های رسانه

ترکیبی و 
 چندگانه شامل
نقاشی، حجم، 

عکاسی، 
چیدمان، کالژ، 
فوتوکالژ، چاپ 

 اسکرینسیلک
استفاده از اشیاء 

ی و تزیین
های هنر تکنیک

عامه مانند 
 گلدوزی

 
 خوشنویسی فارسی-
های مایهاشیاء و نقش -

 هنرهای بومی و سنتی
های هنر ساختهدست -

 پسند ایرانیعامه
های تصاویر رسانه -

ای )خبری/ توده
تبلیغاتی/سیاسی و 

 اجتماعی(
 ادبیات کوچه و بازار -
 فرهنگ مصرف ایرانی -

فرهنگ پهلوانی و -
 ایزورخانه
 

 
« غیرنقادانه»مبنا قراردادن  -

عوامانه و غیرهنری در  سلیقۀ
 ساخت اثر

 
 

سطحی  کنده وجواری پراهم -
ایرانی  های فرهنگ عامۀنشانه

بدون ایجاد جایگاه و پیوند 
 معنایی مشخص

 
گیری طنزآمیز اما بهره -

مقصد از ادبیات عامه و بی
های داستانی/ تصاویر شخصیت

 سیاسی

 
 اثر نشدۀمرز تعریف -

هنری و شیء کیچ و 
یافتن مجدد اثر سوق

 وارگیبه سوی شی
 

همدستی با  -
 نهادهای تجاری و

خدشه به استقالل 
 هنر
 

آشفتگی معنایی و  -
رفتن مفهوم ازدست

 آیرونیک اثر
 
 

 
 فرهاد مشیری -
 زادهخسرو حسن -

 افسون -

 
 اجتماعی -سیاسی

 )انتقادی(

 
 نقاشی،

چیدمان، 
عکس، ویدئو، 
ترکیب مواد 
-مانند عکس

، نقاشی
 و... فوتوکالژ

 
جمعی و تاریخ  ۀحافظ -

سیاسی معاصر ایران: 
، جنگ 57انقالب 

 88ساله، وقایع 8
ساختار فرهنگی و  -

ها و اجتماعی ایران: نقش
های جنسیتی، نابرابری

میان دو جنس،  ۀرابط
 ۀسبک زندگی و نحو

 پوشش
 زبان و نوشتار فارسی -

عالئم و نمادهای  -
 فرهنگی مانند-سیاسی

پرچم، صنایع دستی، 
 و... ظامیابزارآالت ن

 
نمادگرایی مغشوش،  -

ای از نمادها یا یشهگیری کلبهره
نمادها در متن  معناساختنبی

 اثر
شدن به مسائل نزدیک -

اجتماعی ایران از منظر 
 شناسانههای شرقکلیشه

های تغییر شمایل کلیشه -
 پایدار و روزآمدکردن آنها

های بیان نارسای پیچیدگی -
ای هاجتماعی از طریق فرمول

 تصویرسازی سهل و ساده
امتنیت پراکنده و روابط نبی -

 نشدهمعنایی کنترل
 تبدیل نقیضه به پاستیش -

تاکید مضاعف بر معنای  -
شخصی برای رویارویی مسائل 

 «اجتماعی»

 
 رویکرد ضعف -

 در بیان هنری انتقادی
 و نداشتن قدرت تغییر

رفتن موضع دستاز -
انتقادی هنرمند میان 

 آشفتگی معنایی
عدم تناسب قدرت  -

رسانه با محتوای 
 انتقادی

رفتن قدرت ازدست -
در دام  انتقادی موضوع

 هاکلیشه
های د کلیشهتولی -

نوپدید بازاری و سوق
یافتن اثر به سمت 

 وارگیشی
 
 

 
 شیرین نشاط -

 افشین پیرهاشمی -
 شادی قدیریان -
 زادهحائری رکنی -

 سارا رهبر -

 

جدول 1. تحلیل انتقادی گرایش های غالب بازار هنر معاصر ایران در رویکرد به هویت فرهنگی. ماخذ : نگارندگان.
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پراکنده و کنترل نشده به متون مختلف و سوق یافتن نقیضه 
همیشه  گوناگون،  فرهنگی  منابع  از  مغشوش  پاستیشی  به 
هنرمند  خواستۀ  مطابق  مخاطب  ذهن  جهت دادن  به  قادر 
در  چنانچه  پیشین،  متن  از  جدایی  از  پس  عناصر  نیست. 
ترکیب جدید به  موازات شرایط واقعی )و بیرونی( موردتوجه 
عواملی  نیابند،  پایداری  و  محکم  معنایی  جایگاه  هنرمند، 
معلق و بی اثر خواهند بود و در نهایت گفتمان های قدرتمندتر 
سرنوشت معنایی آنها را به  دست خواهند گرفت. نمی توان 
در موضع قضاوت هنرمندان قرارگرفت و اثبات کرد آیا آنها 
یا  ایرانی یاری رسانده اند  آگاهانه به روند کاالیی کردن هنر 
در  هنر  جهان  شده اند.  همدست  سرمایه داری  با  ناخواسته 
هر حال از تهدید سرمایه داری ایمن نیست. هنری که قادر 
زیرسؤال  مؤثر  به  گونه ای  را  سرمایه داری  مناسبات  نباشد 
قدرت  شود.  تبدیل  او  خوراک  به  بی درنگ  می تواند  ببرد، 
اما  است  انکارناپذیر  آن  محکم  ساختارهای  و  سرمایه داری 
چگونه  و  چیست  تاریخی  شرایط  این  در  هنرمند  رسالت 
کاالیی  شکل  با  مبارزه  کند؟  ایفا  مؤثرتری  نقش  می تواند 
موجود آن گونه که جیمسون و سایر صاحب نظران این حوزه 
درست  شناخت  و  آگاهی  نخست  داشته اند،  تأکید  همواره 
جهانی شونده    سرمایه داری  متغیر  و  پیچیده  ساختارهای  از 
عمل  الگوهای  از  صحیح  درک  و  هوشیاری  با  که  است 
اصلی  نقش  و  کرد  اتخاذ  جایگزین  رویکردی  می توان  آن 
آن  به  را  اجتماعی  تحول  ایجاد  و  تأثیرگذاری  یعنی  هنر 
بر  تکیه  با  اگر درصددند  ایران  بازگرداند. هنرمندان معاصر 
هویت فرهنگی ایرانی در عرصۀ جهانی حضور داشته  باشند، 
باید معنایی تاریخی و فراخور زمانه به آن ببخشند و آن را در 
نسبتی کارآمد با هویت فردی و هویت جهانی تعریف کنند. 
در دوران معاصر، سخن گفتن از هویت فرهنگی زمانی معنا 
دیدگاه  دربردارندۀ  همزمان،  هنری،  اثر  که  داشت  خواهد 
دارندۀ  به  عنوان  فردی(  )هویت  هنرمند  بدیع  و  شخصی 
نوعی شناخت و آگاهی ویژه به جهان و توانایی در بیان مؤثر 
آن باشد؛ آنچه هنرمند مایل به اشتراک گذاشتن و بیان آن 
است زمانی ارزشمند خواهد بود که به پهنای جامعۀ جهانی 
و  ضروری  جغرافیایی،  مرزبندی  از  فارغ  و  جهانی(  )هویت 
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