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فصل اول

هنــر اجتماعی



دوم؛
 هنـر اجتمـاعی 
در میانۀ سیاست زدگی هنـر و سیاست زدایی از هنـر

هنر اجتماعی منتقدانی دارد؛ آنها که نگران اند هنر به ورطۀ سیاست زدگی بیفتد. اما باید 

»ایران جامعه ای  است.  هنر  از  آن سیاست زدایی1  و  توجه شود  دیگر بحث هم  به روی 

سیاست زده است؛ جامعه ای که همه مصیبت ها و همه آرزوهای خود را در امر سیاسی 

و نه امر عمومی می بیند. امر سیاسی با امر عمومی متفاوت است، زیرا دغدغه آن حفظ 

تعادل قدرت های سیاسی است و آنچه به اصطالح به آن بازی های سیاسی یا سیاسِت 

سیاست مدارانه یا به زبان عامیانه سیاست بازی می گویند« )فکوهی، 1۳۹۳: ۷(. تصمیم 

در این رابطه که هنرمند تمایل داشته باشد به این بازی سیاست وارد شود یا نه، یک تصمیم 

فردی است؛ نمی توان آن را برای وضعیت »هنر« تعمیم داد. 

هنر و هنرمند باید به امر عمومی بیندیشد. »اندیشیدن به سیاست به این معنا نیست که همه 

 به فکر سیاست باشند و وارد امور سیاسی یا مدیریت ها و تصمیم گیری ها بشوند؛ 
ً
دائما

1. depoliticized
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تصویر 1� )باال(جوئل نووینچی المر، شکنجه، 2017

یکا به عراق، 2003 تصویر 2�)پایین( پائولو رگو، جنگ؛ در اشاره به حمله آمر
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نه تنها محتوای دیوارنگاری ها انتقادی است، بلکه شیوه اجرای مخفیانه )اغلب شبانه( و 

بی نام )بدون نشان و امضا( آنها اشاره به کشمکش میان گفتمان رسمی و غیررسمی فرهنگ 

در خیابان ها دارد. هنر عمومی نوعی هنر با کارکرد اجتماعی است که اغلب امیدبخش 

و نشاط آور است و آرمان ها و امیدهای اجتماعی را تثبیت می کند؛ اما دیوارنگاری ها با 

 زود پاک می شوند( روش و رویکردی انتقادی دارند )تصویر 
ً
ناپایداری در اجرا )معموال

4؛ گرافیتی در اشاره به محدودیت ورزش های زنان به مناسبت فوتبال ایران در بازی های 

جام جهانی ۲014(.

دیگر مفاهیم مشابه با هنر اجتماعی، مفهوم هنر جمعی یا اشتراکی1، هنر متعهد و هنر درگیِر 

اجتماعی۲ یا هنر مشارکت اجتماعی۳ است. این کارهای هنری برای افزایش تعامالت 

و مهارت های اجتماعی است که منجر به مشارکت افراد و درگیری آنها با موقعیت های 

اجتماعی در جریان خلق جمعی هنر می گردد. »این هنرها در اجرا ممکن است شامل 

تئاتر مشارکتی، چیدمان، و دیگر گونه های هنر تعاملی  نقاشی، مجسمه، پرفورمنس و 

گردد که تجربه هایی جمعی، مشارکتی، و تعاملی را شکل می دهند و تقویت می کنند« 

1. community art
2. socially engaged art
3. social participatory art

تصویر 3� یو مین جون، هنرمند معاصر چینی، از مجموعه خنده های گروتسک



۵۲  /   هنر اجتماعی

تصویـر 4� گرافیتـی بـر دیـواری در 
1393 ،Black Hand تهران؛ از

تصویر 5� پتر پاولنسکی، پرفورمنس 
الشـه رو بـه روی مجلـس قانونگذار 

سن پترزبورگ، 2013 
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تصویر 6�)باال( پرفورمنس آی وی وی برای آالن کردی، پسربچه سوری، 2015

تصویر 7� )پایین( اجرای 30 هنرمند کانادایی برای آالن کردی، پسربچه سوری، 2015



۵۸  /   هنر اجتماعی

تصویر 8� )باال( هوشـنگ پزشک نیا، خارک، 
1337، آبرنگ روی مقوا

تصویر 9� )پایین( حسـین ماهر نقش، انفجار 
در معدن پابدانا، 1357
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داشتند. آثار هوشنگ پزشک نیا، شهاب موسوی زاده، ایوب امدادیان، بهرام دبیری، رحیم 

ناژفر، منوچهر صفرزاده، مسعود سعدالدین، نیلوفر قادری نژاد، و کمی بعد آثار حسین 

ماهر با سوژۀ کارگران معدن، در امتداد باورهای چپ گرایانه بود )تصاویر ۸-10(. حسین 

ماهر در پروژۀ پایان دورۀ تحصیالت کارشناسی اش با عنوان دیدار در معدن ذغال سنگ، 

به معادن ذغال سنگ پابدانا و بابا میزان و زیراب سفر کرد و در روستاهای مجاور معادن 

اقامت گزید و زندگی کرد تا دریافت های حسی اش را از سفر به اعماق معدن، انفجار در 

معدن، و تن شوخانۀ معدنچیان نقاشی کند )مریدی، 1۳۹۷: 1۳۷(. 

شاگردان دانشکدۀ هنرهای زیبا متأثر از هانیبال الخاص بودند. الخاص برای مردمی و 

اجتماعی کردن هنر به دیوارنگاری انقالبی و سوسیالیستی مکتب مکزیک روی آورد و 

نوعی اکسپرسیونیسم روایی با مضمون های اساطیری و مذهبی ارائه داد؛ روندی که در 

دهه های بعد نیز دنبال شد. هنر چپ گرا حیات سیاسی کوتاهی داشت، اما اثر و نفوذ زیادی 

بر دیگر جریان های هنری، حتی هنر انقالبیـ  مذهبی، گذاشت.

تصویر 10� پرویز حبیب پور، 1357
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روالن بارت ایدئولوژی را یک نظام معنایی ثانویه می داند که معنای ضمنی را به معنای اولیه 

یا معنای صریح می افزاید. به عبارتی، تفسیر و معنای متن مولود بافت موقعیتی است و در 

بستر مناسبات اجتماعی زاده می شود، بنابراین در یک بافت ایدئولوژیک ممکن است 

تفسیرهای ایدئولوژیک از یک متن غیر ایدئولوژیک ارائه شود. 

همان گونه که در دهۀ 1۳۶0 پرداختن به سوژه های غیر ایدئولوژیک نوعی کنشی انتقادی 

محسوب می شد؛ پرداختن به طبیعت و طبیعت بی جان به منزلۀ بی اعتنایی به سوژه های 

و  می شد  تفسیر  ضِدمردمی  یا  غیرمردمی  آثار  این  از همین رو  بود.  انقالبی  و  بهنجار 

هنرمندانش چندان مجالی برای ارائه آثارشان نمی یافتند. در دهۀ 1۳۷0 این هنر انتزاعی 

کید نظام قدرت در حال توسعه بود.  بود که در بی اعتنایی به سوژه های مشروع و موردِ تأ

انتقادی نسبت به فضای فرهنگی  انتزاعی همچون کنشی  در این بستر پرداختن به هنر 

ایدئولوژیک بود. خروج مردم از نقاشی های انتزاعی به معنای گریز از تصویر ایدئولوژیک 

نبود؛  بودن هنر  یا غیراجتماعی  به معنای غیرمردمی  این  اما  بود.  از وحدت گرایی مردم 

تصویر 11� معصومه مظفری، بدون عنوان، از مجموعه 
گرمازدگی، 1389
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تصویر 12� )باال( امیرعلی قاسمی، از مجموعه مهمانی ها، 1385

تصویر 13� )پایین( شنتیا ذاکر عاملی، بدون عنوان، 1389
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نگه داشت که به عنوان مزدبگیران، با او همسو شدند و در واقع از میان آنها دست به گزینش 

کید  زد1. اگرچه از دهه هشتاد، در نظام های حقوقی و قانون، بر گسترش خصوصی سازی تأ

شد اما از نظر سیاسی همچنان دولت به طبقه متوسط مظنون است؛ نگران است که از پی 

خصوصی سازی و قدرت یافتن این طبقه، خواسته های فرهنگی نوگرایانه )یا غربگرای( 

آنها، نظم ارزشی جامعه را به خطر بیاندازد. لذا همه تعلقات طبقه متوسط، رنگ و بوی 

سیاسی دارد؛ همچون مد لباس هایش، تفریحاتش و حتی خاطراتش. به این ترتیب، بحث 

زندگی روزمره )که شامل سالیق و انتخاب های فرهنگی و زیباشناختی می گردد( به یکی 

از مباحث انتقادی در دهه هشتاد تبدیل شد. 

پرداختن به زندگی روزمره و افراد معمولی، نوعی مقاومت نشانه شناختی در برابر زندگی 

اغلب  تلویزیون  در  مردم  تصویر  است.  رسمی  رسانه های  در  مردم  از  بازنمایی شده 

از نظر اخالقی »منزه«، از نظر پوشش »هنجارمند«، و از نظر رفتار »الگو« است. اما 

زندگی روزمره مردم این گونه نیست. تجربه آنها با تصویر آنها در تلویزیون انطباق ندارد. 

از همین رو، پرداختن به فضاهای خصوصی، نوع لباس در زندگی خصوصی، سبک پوشش 

در زندگی خصوصی، نوع رفتار در مهمانی های دوستانه )تصویر 1۲ از کارهای امیرعلی 

قاسمی و تصویر 1۳ از کارهای شنتیا ذاکرعاملی(، حتی اگر هیچ ارجاعی به سیاست 

نداشته باشند، باز هم معنایی انتقادی و سیاسی می یابند. 

کید بر تعهد به جای تخصص به منزه سازی طبقه متوسط مطلوِب سیاست  1 . نظام گزینش در استخدام ادارت و سازمان ها، با تأ
پرداخت. 

ینی مرگ مرضیه احمدی تصویر 14� آزاده اخالقی، از مجموعه به روایت شاهد عینی، بازآفر
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هنرمند. در این روند زنان نقاش )که تعدادشان از دهۀ 1۳۸0 افزایش یافت( پیش گام 

بودند. فیگورها و خودنگاره های زنان نقاش همچون انتقاد و اعتراضی به هویت نادیده 

گرفته شده و محو شده بود. »پرداختن به نقاشی های فیگوراتیو، پرفورمنس، و همه انواع 

بدن  یعنی  سنتی  تفکر  زاهدانۀ  اخالق  کانون  در  بازاندیشی  همچون  بدن مند،  هنرهای 

بود« )مریدی، 1۳۹۷: ۲۳۵(. پرتره و نمایش بدن، تنها یک تصویر نبود، بلکه در برابر 

گفتماِن وحدت گرایانه  یکسان ساِز ایدئولوژیک، معنایی انتقادی داشت؛ همچون بدن ها 

در نقاشی های احمد مرشدلو که از ریخت افتاده اند؛ بدن هایی از فرم افتاده و معمولی که در 

برابر بدن های آرمانی قرار می گیرند. به این ترتیب، بدن و پرتره در مرکز جریان هنر اجتماعی 

دهه 1۳۸0 قرار گرفت. 

می توان به نمونه های متعددی از آثار فیگوراتیو نقاشان ایران، به ویژه زنان نقاش، اشاره 

تصویـر 15� )بـاال( نیکـو ترخانـی، 
ین شـات از ویدئـو پرفورمنس  اسکر

باززایش

تصویـر 16� )پایین( پرفورمنس امیر 
معبد، بیا نوازشم کن، 1389
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تصویر 17� امیر معبد، گل های سرزمین من، تیر 1397، گالری ایرانشهر



سوم؛
اقدام اجتماعی هنـر 
هنر برای ستم دیدگان و آسیب دیدگان
محمدرضا مریدی؛ انسیه ترابی

اقدام اجتماعی هنر به معنای تالش هنر و هنرمندان برای تحقق عدالت اجتماعی است؛ 

نه تنها عدالت در فقر و توزیع درآمد، بلکه عدالت در توزیع قدرت. توزیع نابرابر قدرت 

شرایط را برای تهی دستان دشوارتر می سازد و آنها را به چرخه ای از فقر و بیکاری وارد 

می کند. اما هنرمندان می توانند توجه رسانه ها را به تهی دستان، طردشدگان و ستم دیدگان 

جلب کنند. می توانند رسانه  آنهایی باشند که رسانه ای ندارند. می توانند آنها را از انتهای 

این  وارد کنند.  برای تصمیم گیری  باالتر  به ردیف های  برنامه ریزی شهری  اولویت های 

فعالیت ها به معنای به صدا در آوردن زنگ های فاجعه ای که در آن دولت ها، مردم و رسانه ها 

و حتی هنرمندان سهم و نقش دارند. فعالیت های مدنی برای حمایت از زنان، کودکان 

کار، کارگران، ودیگر فرواتادگان و طردشدگان محدود است و به سرعت این فعالیت ها 

اما  می کنند؛  دریافت  محکوم کننده  اتهام های  و  می شوند  وارد  سیاسی نگری  ورطه  به 

نادیده گرفتن شان، از اهمیت شان کم نمی کند. 
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تصویـر 1� )بـاال( نمایـش یـک دقیقـه 
و سـیزده ثانیـه، بـه کارگردانـی شـهرام 

گیل آبادی، 1397

تصویر 2� )وسـط( صحنه ای از اجرای 
رصته، باوند بهپور و گروه همراه، 

ُ
وقت ق

1387

تصویـر 3� )پایین( نمایش حسـینقلی؛ 
مـردی که لـب نداشـت، بـه کارگردانی 

حمید پورآذری، 1387
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آثارشان قادر شده اند »من« که سرکوب شده است را بازیابند و تقویت کنند )تصویر 4(.

در حال حاضر با افزایش تعداد تهی دستان آسیب دیدگان و عدم توان دولت در پوشش آنها، 

نهادهای خیریه ای افزایش یافته اند )مدنی، 1۳۹۶: 400(. بنیاد امید مهر از جمله این نهاد 

است که از سال 1۳۸۳ فعالیت دارد و به تجربه های مؤثری در هنر برای دختران آسیب دیده 

بنیاد، دختران فراری، رانده شده و فاقد سرپرست، یا دخترانی را  دست یافته است. این 

که مورد خشونت و سوءاستفاده خانواده یا جامعه واقع شده اند، را برای مدت محدود 

تصویر 4 )باال(� از مجموعه نقاشـی دختران آسـیب دیده؛ به 
نقل از صمیم و پهلوانی، 1394

تصویـر 5 )بـاال چـپ(� نمایشـگاه مانداالهـای دختـران 
آسیب دیده، با کمک گیزال سینایی، 1387

تصویـر 6 )چـپ(� نمایشـگاه زندگی من با خـاک، با کمک 
یم کوهستانی، 1395 مر
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مانند  فراموش شدگان هستند  نیز  دل شهرها  در  نیستند. حتی  فراموش شدگان  تنها  اینها 

سالمندان، معلوالن و دیگر افرادی که به عنوان نیروی تولیدی ارزش برنامه ریزی ندارند! 

آنها به تدریج به حاشیه می روند و فراموش می شوند. فعاالن سیاسی، اجتماعی، شهرسازان 

و هنرمندان هر یک سهمی برای بهبود وضعیت آنها دارند. هنرمندان تجربه های ویژه ای 

به دست آورده اند؛ همچون تجربه احمد نادعلیان در پروژه جزیره هرمز.

احمد نادعلیان سال هاست که در جزیره هرمز فعالیت دارد؛ آنجا را نه به عنوان پایگاه هنر 

محیطی بلکه به عنوان خانه دوم خود می شناسد. با مردم آنجا زندگی می کند و نسبت به 

مشکالت شان بی تفاوت نیست. اگرچه عالیق او با هنر محیطی در هرمز آغاز شد اما اکنون 

به دنبال هنر اجتماعی در این جزیره است. نادعلیان در مصاحبه هایش عنوان می کند که: 

تصویـر 7� احمـد نادعلیـان در حال 
آموزش به زنان جزیره هرمز

تصویر 8� از نقاشـی های زنان جزیره 
هرمز
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تصویر 9� پروژه هنر در روستا، روستای 
چنـار بـن، نکا، بـا کمک جـالل الدین 

مشمولی، 1387

پـروژه هنـر در روسـتا،  تصویـر 10�  
روستای چماز کتی، قائم شهر، با کمک 

جالل الدین مشمولی، 1387

گردشگری و گاه شناساندن فرهنگ ها و مکان های دورافتاده شد« )مشمولی، 1۳۹۶(. 

اقدام  اما همچون یک  بازماند  تداوم  از  فعالیت  دورۀ طوالنی  از  پروژه پس  این  اگرچه 

اجتماعی از سوی هنرمندان، می تواند الگو باشد و تکرار شود )تصویر ۹ و 10(.

آذر مبارکی، از دیگر فعاالن فرهنگی و هنری است که به هنرهای بومی مناطق دورافتاده 

 به هنرهای دستی از دید 
ً
همچون منطقه سیستان و بلوچستان توجه دارد. ایشان، نه صرفا

بوم شناسی، زیبایی شناختی و ریشه های تاریخی آن، بلکه به نقش کمتر دیده شده و کم رنگ 

انگاشته شده زنانی پرداخت که سعی در زنده نگهداشتن این هنرهای فراموش شده دارند. 

هنری که به عنوان صنایع دستی منطقه سیستان و بلوچستان در فروشگاه ها و آرت شاپ های 



چهارم؛
تصویر فقر؛ فقر تصویر 
زیباشناختی کردن درد در تصویر

 فقر، اگرچه ابعاد انسانی و اخالقی دال بر نوع دوستی دارد و حتی نظام های دینی به دنبال 

ابعاد سیاسی  اما پرداختن به آن همواره  ارائه راه حل برای تحمل یا کاهش فقر هستند، 

و انتقادی دارد؛ نظام های سیاسی در پی انکار بی نظمی ها یا کم رنگ کردن و به حاشیه 

راندن مسائلی هستند که نظم گفتمانی را به چالش می کشند؛ از همین رو پرداختن به فقر و 

کید سیاست است؛ همان گونه  نابرابری ها همچون نقدی بر نظم نمایشی است که موردِ تأ

که گروه هایی که به کودکان کار و خیابان می پردازند و عکاسان مستندی که به تصویر فقر 

می پردازند، به سادگی متهم به سیاه نمایی می شوند و به راحتی در معرض اتهام سیاسی 

قرار می گیرند؛ به ویژه در ایران که انقالبی با شعار حمایت از مستضعفان انجام داده، و 

نظام سیاسی آن با حمایت نیروهای طبقات پایین جامعه به قدرت رسیده، و برنامه های 

ریشه کن کردن فقر در صدر شعارهای انقالبی اش قرار داشته است؛ از همین رو پرداختن به 

کاستی ها و زشتی های فقر و نابرابری در جامعه همچون به رخ کشیدن کاستی های جامعه 

انقالبی است. 
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تصویر 1� )باال( کمپین تبلیغات برای کمک به نیازمندان؛ 2015 

تصویر 2� )پایین( مد و فقر؛ عکس های جان فرانسیس کامپوس، تبلیغ چتر مارک بربری، 2008
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صنعت مد نوعی فقرای شیک پوش می خواهد. بی خانمانی فقرا و همه احساساتی که فقر 

و تهی دستی برمی انگیزاند، به عنوان بخشی از نظام مصرفی در صنعت مد به کاال تبدیل 

می شود. منتقدان معتقدند که این طراحی ها فقر را از یک مسئله واقعی به امری فانتزی 

تبدیل می کند؛ احساس خشن فقر را به احساس خوشایند تبدیل می کند و در نهایت به یک 

بی رحمی فرهنگی تبدیل می شود.

رمانتیسم▪فقر:▪پیکچرسک▪فقر ▪▪
اما چه کسی مایل است تصویر فقر را ببیند؟ تصویر واقعی فقر در کمتر نمایشگاه هنری 

آیا می توان گفت که دیدن فقر لذتی  آثار هنرمندان وجود دارد؟  و کمتر مجموعه ای از 

تراژیک است؟ لذت تراژیک در کاتارسیس است؛ یعنی احساسی از ترس و ترحم؛ ترس 

فقـر؛  و  مـد  )بـاال(   �3 تصویـر 
عکس های جان فرانسیس کامپوس؛ 

تبلیغ چتر مارک بربری، 2008

تصویـر 4� )پایین( برده من، کارهای 
آمنا اکیل، طراح پاکستانی، 2013 
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از هم ذات پنداری با قهرمان )و احساس نزدیکی و شباهت با قهرمان( و ترحم ناشی از 

فاصله گیری از قهرمان. 

 بیننده  واقعه تراژیک از یک سو دچار ترس از گیر افتادن در موقعیت مشابه قهرمان تراژدی 

می شود و از سوی دیگر با او احساس همدردی می کند؛ این ترس و ترحم منجر به تزکیه 

می گردد. تزکیه احساسی درونی و روانی است؛ اما دیدن فقر در اثر هنری لذتی توأم با 

شرمندگی است. شرمندگی که نه تنها در اثر هنری بلکه در مواجهه با کودکان خیابانی نیز 

تجربه می شود. اما ارسطو در تعریف کاتارسیس قید دیگری نیز دارد. قهرمان تراژدی یک 

»مرد با فضیلت« است که دچار اشتباه شده و عذابی بیش از آنچه مستحق است دریافت 

می کند. اما قهرمانان صحنه های فقر عاری از فضیلت اند. »مرد با فضیلت« که همچون 

قهرمان در جدال با سرنوشت و در تالش برای تغییر مخمصه است، جایگاه مردی آزاد اما 

در تنگنا، و مختار اما مشروط به وضعیت دشوار را دارد؛ اما »مرد فقیر« نه آزاد است و نه 

مختار؛ او قادر به تغییر شرایط نیست و در چرخه فقر دربند شده است. ازهمین رو، برای 

بسیاری، تصویر فقر شایستگی یک تجربه تراژیک ندارد. 

برای آنکه تصویر فقر قابِل دیدن شود و میل و رغبت به تماشا را برانگیزد، اغلب خوش نما و 

خوش منظر تصویر می شود. تصاویری چشم نواز از طبیعت یا زندگی روستایی پاستورال، 

تصویر 5� گداهای خوش تیپ، مدل های لباس بی خانمانان، 2017
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تصویر 6� توماس کنینگتن، نقاش انگلیسی، بی خانمان، 1890

یشی، دختر کولی، 1885 تصویر 7� پتنکوفن؛ نقاش اتر
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افزایش یافت. در نقاشی های ژان فرانسوا میه از روستاییان همچون زن نانوا )1۸۵4( و 

ماکسیمیلیان لوئیس1 از کارگران معدن )1۸۹۵(، رخت شورخانه اثر آرخیپوف۲ )1۹01( 

رئالیسم سوسیالیستی در ستایش زندگی  نقاشی های ستایشگرانه مکتب  بعدتر  و کمی 

کارگران. پرداختن به فقر اهمیت سیاسی و ایدئولوژیک داشت. جوامعی که با همراهی 

تهی دستان شهری که حاال کسوت انقالبی داشتند، راه به پیروزی برده بودند، تصاویری 

قهرمانانه از تهی دستان و فقرا ارائه می دادند. اما مواضع قدرت نسبت به فقر اغلب نادیده 

گرفتن و انکار کردن فقر است؛ لذا کمی پس از پیروزی نیروهای انقالبی و تثبیت قدرت 

سیاسی شان بار دیگر هم پیمانان شان را انکار کردند و نادیده گرفتند. به تعبیر لوکاچ، خیلی 

زود رئالیسم انتقادی جای خود را به ناتورالیسم محافظه کار داد و تصویر فقر به حاشیه 

نظام های قدرت رفت. رمانتیسم، استراتژی بصری برای طبقات مسلط است؛ طبقاتی 

1. Maximillien Luce
2. Abram Arkhipov

کوستین مولر؛ نوازندگان دوره گرد، 1876 تصویر 8� آ
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که با فقر همراهی منفعالنه ای دارند؛ نوعی همدلی با مسائل و چالش ها و زشتی ها همراه 

با محافظه کاری در ارائه دیدگاه ها و مواضع؛ در نتیجه پرداختن به فقر و تهی دستان توأم با 

احساست گرایی منفعالنه یا رمانتیسم تشدید گردید. البته نمی توان به سادگی رمانتیسم را 

استراتژی طبقه متوسط و باالی جامعه برای فاصله گرفتن از سوژه و مسئله دانست؛ رمانتیسم 

می تواند همچون نقدی به نظام ثروت و سرمایه داری باشد، لوکاچ آن را »ضِد سرمایه داری 

رمانتیک« می نامد. با این حال لوکاچ آن را رئالیسم راستین نمی دانست بلکه آن را گرایشی 

معطوف به راست محافظه کار تلقی می کرد )سه یر و لووی،1۳۷۳: 1۲4(. 

در آثار نقاشان ایرانی نیز فقر تصویری رمانتیک دارد. »به سختی می توان به نمونه هایی 

از اعتراض اجتماعی در نقاشی اشاره کرد. تصویر فقر در اغلب آثار پیروان کمال الملک 

 در آثار علی اصغر پتگر بیشتر مردم 
ًً
فاصلۀ معناداری با ناخرسندی و نارضایتی داشت. مثال

زحمت کش، همچون کارگران، پیشه وران، دایه ها، پیشخدمتان، و انسان های دوره گرد و 

یـان، به یاد  تصویـر 9� مرتضی کاتوز
پروین اعتصامی، 1364



فصل دوم

هنر و زندگی روزمره



پنجم؛
هنـر، جنگ و زندگی روزمره

محمدرضا مریدی؛ معصومه تقی زادگان

هرروز به جنگ نزدیک تر می شویم. این جمله ای است که در گفت وگوهای روزمره مردم 

ایران جاری است. تهدیدهای صریح آمریکا در دوران ترامپ، روایت رسانه های رسمی 

ایران مبنی بر خطر بروز حمله به ایران را تقویت کرده است. ایران حمایت یا دخالت 

نظامی اش در عراق و سوریه و لبنان را پنهان نمی کند و رسانه های ایران پیوسته قدرت و 

دستاوردهای نظامی تازه را نمایش می دهند. ایران درگیر جنگ نیابتی1 با عربستان سعودی 

در یمن و با اسرائیل در سوریه است. جریان اصول گرای سیاسی در ایران که اغلب در 

سیاست خارجی تهاجمی و از نظر نظامی توسعه گراست، این استراتژی را آشکارا در پیش 

گرفته که جنگ در خاک عراق و سوریه با داعش و القاعده به معنای جلوگیری از وقوع 

جنگ در مرزهای ایران است و تقویت استراتژی های نظامی در بندر باب المندب به معنای 

پیش گیری از وقوع درگیری در تنگه هرمز است. آنها پیوسته یادآور می شوند که ایران در 

1. Proxy War
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یه در جنـگ،  تصویـر 1� )بـاال( زندگـی روزمـرۀ مـردم سـور
1396

تصویر 2�)روبه رو( پوسـتر گروه داعشـی رایت التوحید برای 
دعوت اعضای جدید

تصویر 3� )پایین( گرافیتی بر خرابه های جنگ توسـط هنرمند 
سوری عزیز األسَمر



1۲۶  /   هنر اجتماعی

زهان جین، هنرمند ترک، از مجموعه زندگی بدون جنگ، 2015
ُ
ئ
ُ
تصویر 4� )باال(ا

تصویر 5�)پایین( تّمام اعظم، هنرمند سوری، بوسه گوستاو کلیمت، 2015



1۲۸  /   هنر اجتماعی

تصویر 6� )باال( رائده سعادۀ، مجموعه پنه لوپه، 2010

یه؛ اثر کامیال آنچیلوتو، هنرمند ایتالیایی، 2013 تصویر 7� )پایین( گرنیکای سور
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جنگی قرار داد که تجانسی با بال های مرغان و پرندگاِن نقوش قالی دارد )تصویر ۹(.

جنگ در خاورمیانه امری نمایشی و رسانه ای نیست بلکه بخشی از زندگی روزمره مردم 

است. هنرمندان در همین شرایط به خلق هنر می پردازند و تصاویری از پیوند جنگ و 

کشید؛  سوریه  جنگ زده  شهرهای  در  گرافیتی هایی  األسَمر1  عزیز  می آفرینند.  زندگی 

از جمله یک گرافیتی درباره بازی های جام جهانی و هم زمان با این بازی  ها )تصویر ۳(. 

ُئزهان جین۲، هنرمند ترک، نیز زندگی را بر خرابه های شهر تصویر کرد )تصویر 4(. تّمام 
ُ
ا

اعظم۳، هنرمند سوری، تصاویر تاریخ هنری را با خرابه های جنگ تلفیق می کند؛ همچون 

گرافیتی آزادی که تصویری از بوسه گوستاو کلیمت را بر دیوارهای خرابه از جنگ به شیوه 

1. Aziz Al-Asmar
2. Oğuzhan Cin
3. Tammam Azzam

تصویـر 8� )باال( قالی جنگ، 
قالـی ترکمـن افغانسـتان، دهه 

1980

بهنـام  )پاییـن(   �9 تصویـر 
کامرانی، نقش قالی، 1388
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یان، مجموعه هیچ هیچ، 1387 تصویر 10� )وسط( شادی قدیر

تصویر 11� )پایین( گوهر دشتی، از مجموعه جنگ و زندگی هرروزه، 1388
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تصویـر 12� )بـاال( مرشـد میشـو، 
مجموعـه  از  بنگالدشـی،  هنرمنـد 

شادی جهانی، 2018 

تصویـر 13:)روبرو(  سـبأ جالس، 
هنرمنـد یمنـی، در مجموعـه تصویِر 

امید، 2014

ین نشـاط،  تصویر 14�)پایین( شـیر
ـه 

ّ
الل زنـان  عکاسـی  مجموعـه  از 

)1997-1993(
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تصویـر 15� )بـاال( ساسـان ناصرنیـا، از مجموعه سـروها و 
قبرها، 2014 

تصویـر 16� )راسـت( شـاپور پویـان، از مجموعـه پرتابه ها، 
 2011

جنگ در زندگی را نشان می دهد، مانند نارنجکی در ظرف میوه یا قمقمه آب نظامی در 

یخچال )تصویر 10(. 

کاالشدگی و شیءشدگی جنگ به معنای بیگانه شدن با فاجعه است. »در نظام جنگ، 

انسان  ابزار جنگ در کنترل  انسان »بیگانه« است.  از   
ً
آفریده می شود که کامال جهانی 

نیست، بلکه انسان در کنترل جنگ قرار می گیرد. آنچه تکان دهنده است، این حقیقت است 

که جنگ اشیای جهان خود را کژدیس1 و از شکل افتاده می کند. دگرشدگی اشیا، اشکال و 

معناها را هم دچار دگرشدگی می کند. خمپاره سالم را به ترکش های گداخته و سوزان و ُبّران 

و آلت قّتاله تبدیل می کند. خودروهای نظامی را به مشتی آهن پاره  سوخته و له شده بدل 

می کند و از انسان جنازه می سازد. جنازه ها را هم تغییر فرم می دهد و آنها را در نظر ملت به 

معابدی از قهرمانان می سپارد و متحول می سازد« )قزلباش، 1۳۹۷(. شیء شدگی جنگ 

به معنای فیتیشیسم با بت وارگی ویرانه های جنگ است که در تقدیس جنازه، یادمان های 

جنگ، و موزه های اشیاء و یادواره های جنگ جلوه می کند، یادواره ها و یادمان های جنگ به 

مثابه زیباشناختی کردن جنگ هستند. هنرمندان نیز به زیباشناختی کردن و شیءواره کردن 
1. misshapen



1۳۸  /   هنر اجتماعی

تصویر 17�رضا بهاروند، مجموعه طبیعت بی جان، 1396

یکوچت، 1395 تصویر 18�عبدالناصر قارم، از مجموعه ر



شـشم؛
هنر و زندگی روزمره 
بازنمایی زندگی روزمره در نقاشی معاصر ایران
نفیسه عطاران، محمدرضا مریدی،  بهنام کامرانی

هنر، در فصل زیادی از تاریخ هنر، بازنمایی کننده امر واال، حماسی و قهرمانی بود و 

امور روزمره همچون آدم های عادی، شایستگی تصویر شدن و روایت شدن نداشتند. رد 

امور روزمره را می توان در هنر عامیانه و ادبیات و هنر عامه پسند دنبال کرد؛ اما هنر واال 

در موقعیت های سرنوشت ساز، در آستانه های مرگ و زندگی قهرمان تجلی می کرد. لذا 

پرداختن به هنر در زندگی روزمره همچون مقابله جویی نظری با هنر واال و فرهنگ واال 

است. اما در این مقاله نشان خواهیم داد که چگونه پرداختن به امر روزمره، بستر مهمی 

برای کندوکاو در ساخت معنا در زندگی است؛ برای این کار باید به بازنگری در مفهوم 

زندگی روزمره بپردازیم. 

روزمرگی کیفیتی مرموز و چندگانه دارد. از طرفی خود را چنان می نمایاند که به خاطر 

معمولی بودن تن به مفهوم پردازی نمی دهد، گویی نامی معمولی است برای لحظه ای عادی 
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تصویر 1� آقا میرزا موسی ممیز، سبزی فروش، 1276

تصویر 2� جعفر پتگر، چای خوران بعد از ظهر، 1319



1۵0  /   هنر اجتماعی

تصویر 3� )باال( احمد عالی، سلف 
پرتره، 1356

چپ(مهـدی  )پاییـن   �4 تصویـر 
حسینی، بخاری، 1345
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را تداعی می کند. درعین حال او موفق شده است به واسطۀ اشیاء روزمره از یک وضعیت 

مشخص نمادهایی بسازد و بدین گونه از اشیاء روزمره، روزمره زدایی کند. 

روابط روزمره به ویژه روابط خانوادگی چنان طبیعی اند که کمتر سوژه هنر می شوند. امین 

نورانی )1۳4۳( در مجموعۀ »قلمرو ناامن« به خانه و روابط خویشاوندی پرداخته است. 

آدم هایی که )برای مراسمی همچون مرگ یکی از نزدیکان( گرد هم جمع شده اند )تصویر 

۷(. انتخاب عنوان »قلمرو ناامن« در تضاد کامل با معنای رایج خانه است که یادآور 

محیطی امن است، اما چهره ها در این آثار بحرانی و غم زده است؛ افراد کنار یکدیگر اما تنها 

و منتظر هستند. خانه اگرچه مأمن است است مملو از نگرانی ها است. نگرانی هایی که از 

جامعه حتی به نهاد خانه نیز سرایت کرده است. نگرانی، اضطراب و انتظار افراد را می توان 

در این اثر دید که افراد دور سفره اند و اما هیچ کدام به غذاها دست نمی زند. اشیاء خانه 

)فرش ها، مبل ها، میز، آیینه شمعدان، نورافشان( یادآور نسل و سبکی از خانه هایی است 

 شبیه مراسمی است 
ً
که با زندگی آپارتمانی در حال از دست رفتن و از یاد رفتن است. ظاهرا

تصویر 5� معصومه مظفری، بدون عنوان، 1388
تصویر 6� معصومه مظفری، بدون عنوان، 1388



1۵۲  /   هنر اجتماعی

تصویر 7� )باال(امین نورانی، شام روز بعد، از مجموعه قلمرو ناامن، 1390

تصویر 8� )پایین(امین نورانی، بدون عنوان، از مجموعه قلمرو ناامن، 1390
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که برای یادمان عزیزی گرفته شده است. همه چیز معمولی است ولی هراسی غیرمعمول 

در فضا پراکنده است.

در اثری دیگر در پشت پیکره ها، راه پله دیده می شود که تصویر را به دو بخش تقسیم می کند، 

در ابتدای پله ها تصویری از شهیدی بر دیوار آویخته شده است )تصویر ۸(. این عکس 

یادآور خاطرات نسل جنگ است؛ گلدان کم رمقی که در میانۀ پله قرار دارد، خاطره های آن 

نسل را کم فروغ نشان می دهد. زمان در این آثار انگار متوقف شده است. پیکره ها بی هیچ 

فعلیتی به نظر می رسند و در نگاه اول حتی شاید ارتباطی گسسته با فضای بیرون دارند، اما 

این چهاردیواری ها چندان ایمن هم نیستند و بحران فضای بیرون در آنها رسوخ کرده است. 

آثار ساغر پزشکیان )1۳41( نیز اغلب تصویری از فضای داخلی و اشیاء خانه است که به 

بازنمایی رابطه بین انسان و اشیاء و محیط پیرامونش می پردازد. در یکی از مجموعه آثارش، 

زن و آیینه موضوع انتخابی هنرمند است. زنی روی صندلی نشسته، گویی در برابر نگاهی 

قرار دارد )تصویر ۹(. پشت سرش آینه ای است. در آیینه به غیر از تصویر زن، تصویر دری 

است که به راهرویی دیگر باز می شود. در کنار آیینه، شوفاژ، بخشی از پنجره و پرده نیز دیده 

می شود. در جلو، میزی شیشه ای دیده می شود. که تصویر پرده و پنجره در آن انعکاس یافته 

است تصاویر یک بار به وسیلۀ آیینه و بار دیگر به وسیلۀ شیشۀ روی میز بازتاب پیدا می کند. 

تصویر 9� ساغر پزشکیان، بدون عنوان، 1388

تصویر 10� ساغر پزشکیان، بدون عنوان، 1388



1۵4  /   هنر اجتماعی

یان، بدون عنوان، 1388 تصویر 11� )باال( ایمان افسر

یان، بدون عنوان، 1389 تصویر 12� )وسط( ایمان افسر

تصویر 13� )پایین( احمد مرشدلو، بدون عنوان، 1386
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کسی او را می نگرد یا شاید او به کسی نگاه می کند، هرچه هست برای لحظه ای او از نگاه 

 به همین علت است که آیینه از کارکرد هرروزۀ خود 
ً
کردن به خود دست برداشته است. دقیقا

جداشده و به عنصری نمادین تبدیل می شود. مخاطب با دو تصویر از زن مواجه می شود. 

یکی خودش و دیگری تصویرش در آیینه. تصویری که در آیینه است از زاویۀ غریب  تری زن 

را می نمایاند، نیم رخ زن؛ تصویری که خودش قادر به دیدن آن نیست. انگار تصویر »در 

نیمه باز« در آیینه واسطه ای است برای آنچه بیرون از این اتاق وجود دارد. آیینه شیئی است 

 اولین جایی است که آدمی با شکلی از دوپاره 
ً
که همه هرروز با آن سروکار دارند. اتفاقا

بودن خود مواجه می شود. 

زن از روبه روی آیینه سربرگردانده، به کسی نگاه می کند یا شاید هم مجبور به نگاه شده 

است. همان طور که ما با دو عنصر بازتاب دهنده روبه رو هستیم )آیینه و میز(، دو دیگری 

هم در کار است. اولی مخاطب و دیگری چیزی مرموز و ناشناخته که در اتاق خصوصی 

زن هم همراه اوست. چرا زن وقتی به اتاق آمده شال خود را به گوشۀ تصویر انداخته و در 

هنگامۀ نگاه به دیگری دوباره کالهی بر سرکرده و پشت به آیینه به مخاطب و دیگری نگاه 

می کند و گویی دیگر خود را تنها نمی یابد. این نکته که در ساعات عادی روز و روزمر گی 

هرکسی درست آنجا که خود را تنها می یابد بازهم تنها نیست کلید فهم این تصویر است. 

در اثری دیگر، زن در حال نظاره  خویش در آینه است )تصویر 10(. غیر از تصویر زن، 

تصویر 14� احمد مرشدلو، بدون عنوان، 1387



1۵۸  /   هنر اجتماعی

تصویر 15� )باال( شهره مهران، بدون عنوان، از مجموعه دختران مدرسه ای، 1388
تصویر 16� )چپ، وسط( شهره مهران، بدون عنوان، 1376

تصویر 17� )چپ، پایین(ساغر دئیری، از مجموعه کافه های تهران، 1386 
تصویر 18� )راست( آرش صداقت کیش، دانشجوی هنر، 1387



هفتـم؛
بدن های سرکش 
استراتژی تصویری زنـان در نقاشـی
محمدرضا مریدی، سپیده عبادی

نقاشی های زنان مملو از بدن های خرد شده و شکافته شده و چهره های مشوش است 

می شوند،  استحاله  که  بدن هایی  دارند.  روان پریشانه  نگرانی های  و  ترس  به  اشاره  که 

به هم ریخته می شوند و فروپاشیده می شوند که نشانه و بیانی از اضطراب و دلهره هستند. 

بدن ها و فیگورهای زنان با دگردیسی، از تعّین فرهنگی سر باز می زنند و تا حد آشوبناک 

و بی فرمی پیش می روند تا منجر به بدن های هیبریدی شوند و تصویری از اختالالت 

هذیانی و توهمات پارانوئد ارائه دهند. نشانه های روان گسیخته و اسکیزوفرنیک همچون 

توهم های دیداری، بیزاری، خشم، گوشه گیری و گژانگاری است که گاهی جنون جنسی 

نامیده می شود؛ چیزی که فروید آن را بدروانی1 می نامد؛ نگرانی از مسخ و بیگانه شدگی 

در جهان، یا اخراج و نایده گرفته شدن از نظم غالب و هنجارمند. 

1. Paraphrenia



   هفتم؛بدن های سرکش   /   1۷1

تصویر 1�)باال، چپ( اثری از محمود فرشچیان

یا شکوه اقبال تصویر 2�)باال،راست( اثری از آر

تصویر 3� )پایین، چپ( اثری از کاظم چلیپا،کویر، 1363

ین ساجدی، 1388 تصویر 4� )پایین، راست( آفر



   هفتم؛بدن های سرکش   /   1۷۳

تصویر 5� )باال، راست( جواد حمیدی، 1340
تصویر 6� )باال، چپ( آفرین ساجدی؛ مثل یک سرباز، 1392

تصویر 7� )پایین، راست( اثر بهزاد بزرگی
تصویر 8� )پایین، چپ( کریستا ناسی، از مجموعه تولد، 1384



   هفتم؛بدن های سرکش   /   1۷۵

یان، تردید، 1383 تصویر 9� )باال،راست( مرتضی کاتوز

تصویر 10� )پایین،راست( الهه حیدری، 1386

تصویر 11�)باال،چپ( ایمان ملکی

تصویر 12� )پایین،چپ( شهره مهران



   هفتم؛بدن های سرکش   /   1۷۷

تصویر 13� )باال، چپ( اثری از ناصر اویسی
تصویر 14� )باال، راست( اثری از حجت الله شکیبا

ین قندچی، 1379 تصویر 15� )پایین، راست( اثری از شیر
تصویر 16� )پایین، چپ( اثری از آهو حامدی، 1387

 اگر چه بازنمایی ناتورالیستی، تغزلی، اسطوره ای و تزیینی در آثار نقاشان زن نیز پیدا 

می شود اما اغلب زنان به دنبال بازاندیشی در هویت زنانه هستند. تصویر زن در آثار کسانی 

چون شهره مهران، میترا صمدی، الهه حیدری و آریا اقبال نشانگر جهانی معلق، پاره پاره، 

ناآرام و پرالتهاب است. تصویر دنیای تنهایی، انزوا و محدود شده در اثر شیرین قندچی 



1۷۸  /   هنر اجتماعی

تصویر 17� )باال( اثری از ژازه طباطبایی 

تصویر 18� )پایین( راحله بصیر، فرشتگان زمینی، 1391



   هفتم؛بدن های سرکش   /   1۸1

تصویر 19� )باال، راست( پونه اوشیدری، از مجموعه مادر زمین، 1390

تصویر 20� )باال،چپ( پگاه سلیمی، خودنگاره، 1396

یمی، خودنگاره، 1396 تصویر 21� )پایین، راست( مهسا کر

تصویر 22� )پایین،چپ( سها کبیری، خودنگاره1392



1۸۲  /   هنر اجتماعی

تصویر 23� )باال، راست( سمیرا علیخان زاده، 1388

تصویر 24� )باال، چپ( لیلی رشیدی، 1394

تصویر 25� )پایین، چپ( سوده باقری، 1389

تصویر 26� )پایین، راست( سیمین کرامتی، مو قرمز، 1392



1۸4  /   هنر اجتماعی

مالحظه می کند. از طریق همین شکاف ها است که قدرت شناخته می شود. به اعتقاد 

فوکو به طور کلی سه نوع مبارزه وجود دارد: 1. مبارزه علیه اشکال سلطه مانند سلطه قومی، 

مذهبی و اجتماعی )که نمونه آن مبارزات قرن شانزده علیه جامعه فئودالی بود(؛ ۲. مبارزه 

علیه اشکال استثمار که فرد را از آنچه تولید می کند جدا می سازد )مانند مبارزه علیه استثماِر 

تصویر 27� سوده باقری، 1389

از  ترخانـی،  نیکـو   �28 تصویـر 
مجموعـه دیـدن زخـم هایـم بهایـی 

دارد، 1390



   هفتم؛بدن های سرکش   /   1۸۵

اقتصاد سرمایه داری در قرن نوزده(؛ ۳.مبارزه علیه چیزی که فرد را به خودش مقّید می کند و 

بدین شیوه وی را تسلیم دیگران می سازد )مانند مبارزه علیه انقیاد، شیءوارگی و سوژه شدگی 

در قرن حاضر(. زنان در برابر این سوژه شدگی مقاومت می کنند )فوکو،1۳۸4: ۳4۷(. ،(، 

برای همین از بیننده روی برمی گردانند. 

تصویر 29�  سیمین کرامتی، 1387

یسـتا ناسـی، قفـل،  تصویـر 30� کر
1392



1۸۸  /   هنر اجتماعی

تصویر 31� )باال، راست( سیمین کرامتی، خودنگاره، 1394

تصویر 32� )باال، چپ( المیرا اصل، 1394

تصویر 33� )پایین، راست( سمیرا اسکندرفر، 1388

تصویر 34� )پایین، چپ( شیده تامی، خودنگاره، 1386



1۹0  /   هنر اجتماعی

تصویر 35� )باال( سیمین کرامتی، لبه تیغ، 
1391

یتـا شـرف جهان،  تصویـر 36�)پاییـن( رز
1389

در آثار رزیتا شرف جهان، مجموعه سودای ششم، در آواری از نشانه های تمدنی همچون 

سالح ها و تفنگ ها پنهان است )تصویر ۳۶(.



هشتم؛
هنـر معاصر و  مسئله هویت 
دیاسپورای فرهنگی در هنـر معاصر ایران

مناقشات پیرامون »معاصر بودن« زیاد است. برخی آغاز هنر معاصر را دهه 1۹۶0، برخی 

آغاز آن را با بحث جهانی شدن در دهه 1۹۹0، و برخی معاصر بودن را پدیده نسلی می دانند 

که در هر دوره میان هنرمندان مطرح می شود. در این مقاله معاصر بودن نه به عنوان یک 

سبک یا فرم هنری بلکه به عنوان جریانی با داللت های محتوایی موردِ بحث قرار می گیرد. 

آنچه کار هنرمندان معاصر را مشترک می کند و زیر مفهوم »معاصر بودن« قرار می دهد، 

شباهت های آنها در استفاده از ابزارهای جدید )مانند ویدئو، اینترنت، و دیگر رسانه(، یا 

نوآوری آنها در حوزه های جدید )مانند هنرهای محیطی و هنرهای مجازی( نیست، بلکه 

»مواضع« مشترک هنرمندان در عصر کنونی است. به عبارتی »نو بودن« و »معاصر بودن« 

از یکدیگر متفاوت اند. 

 گفتمانی که این آثار نسبت 
ِ

در این مقاله به »مواضع« هنر معاصر خواهیم پرداخت. مواضع

به مفهوم »جهان شمولی« در هنر مدرن و »هویت جویی« در عصر جهانی شدن دارند. 



   هشتم؛ هنر معاصر و  مسئله هویت   /   ۲0۵

تصویر 1� یوکینوری یاناگی، هنرمند ژاپنی، با عنوان کشتزارهای موران پرچمی، 1996
تصویر 2� وفا بالل، هنرمند عراقی در نیویورک، تنش داخلی، 2007



   هشتم؛ هنر معاصر و  مسئله هویت   /   ۲0۷

تصویـر 3� )بـاال( نیـچ و گتـز، کوآدراتور، 
1394

تصویـر 4� )پاییـن( امین دوایی و ساسـان 
تهرانـی، بازنمایـی همیشـه ناقص اسـت، 

1394

مجازی با وب کم، اشاره به هواپیماهای بدون سرنشین و کنترل از راه دور آمریکایی داشت. 

در این پروژه او جنگ عراق را مانند یک بازی رایانه ای تصویر کرد. هزاران نفر به مدت یک 

ماه از سراسر جهان به بالل شلیک کردند و گلوله های زرد رنگ فضای اتاق یا نگارخانه او را 

مخروبه کردند« )مریدی، 1۳۹۲: 1۹(. اتاق وفا بالل در نیویورک به تکه ای از عراق تبدیل 

شده بود که موردِ حمله قرار داشت.

در نمایشگاه پنجم هنرهای دیجیتال تهران )تاداکس( اثری با عنوان کوآدراتور )1۳۹4( 

ارائه شد که در یک محدوده مربع به اضالع ده سانتی متر مسیر حرکت تمام ماهواره های 

در حال عبور از باالی سر را تصویر می کرد. این اثر با ابزارهایی چون نقشه های جی.آر.

بی.ِال1، اطلس، ریز کنترل آردوینو۲ و انواع سنسورها، نقشه ای از جغرافیایی را آشکار 

ساخت که با چشم قابِل مشاهده نبود )تصویر ۳(. همچنین اثری با عنوان هواپیمایی بر 

1. GRBL
2. Arduino



   هشتم؛ هنر معاصر و  مسئله هویت   /   ۲0۹

یفی؛ از مجموعـۀ  تصویـر 5� سـودی شـر
ماکسیماتور،1390

تصویـر 6� شـاپور پویـان، کاخ خورنق، از 
مجموعه مینیاتورها، 1390



   هشتم؛ هنر معاصر و  مسئله هویت   /   ۲11

ایرانی ساکن نیویورک نیز در مجموعه ای با عنوان بازگشت رستم، رستم را با سوپرمن و 

بت من ترکیب کرده است؛ تلفیقی از اسطوره های دیروز و قهرمان های امروز که ترکیب بندی 

از کتاب نگاری تاریخی ایران را دارد )تصویر ۸(. هدا افشار هنرمند ایرانی ساکن استرالیا 

به تلفیق های فانتزی از شخصیت های والت دیزنی و زندگی ایرانی می پردازد. همچنین 

رابعه باغشانی، الدن بروجردی، افشان کتابچی و بسیاری دیگر. ترکیب هایی جسورانه 

اما مضحک که اغلب ترکیب هایی ناپایدار از عناصر نامتجانس هستند در آثار هنرمندان 

ایرانی که در بازار خاورمیانه، آثارشان موردِ استقبال قرار می گیرد، بازتابی از تزلزل هویت 

فرهنگی در جغرافیایی خاورمیانه است؛ هویتی که در کشاکش جنگ های مرزی، قومی و 

مذهبی و اقتصادی قرار دارد. بحران هویت برای هنرمندان خاورمیانه ای، موجب بازتاب 

رویدادهای سیاسی و کشمکش های جنگ و نفت در آثارشان گردیده است. آثار سارا 

رهبر نمونه ای از این دیاسپورای فرهنگی در موقعیت خاورمیانه است. ترکیبی از سالح ها 

در قالب گلیم ایرانی یا کوالژی از سالح ها و پرچم های مذهبی و آمریکایی در مجموعه 

»خشونت بی قرار«، نمودی از این تعارض های هویتی است.

تصویر 7� شیوا پاکدل؛ نقاش ایرانی 
یکایـی؛ کوالژ ناصرالدین شـاه؛  آمر

1392



۲1۲  /   هنر اجتماعی

از  سـبزی؛  محمـود   �8 تصویـر 
مجموعه متامورفیسم، 1391

تصویر 9� سـیامک فیلی زاده، کشـته 
شـدن سـرباز اهرمن به دست رستم، 

1387



   هشتم؛ هنر معاصر و  مسئله هویت   /   ۲1۳

تصویر 10: رابعه باغشانی، مینی موس، 1396 

تصویـر 11� سـارا رهبـر، از طوفان فـرار کرد و در 
چهره شب پنهان شد؛ از مجموعه پرچم، 
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