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چکیده
کتـاب هنـر معاصـر ایران، تالشـى در جهـت تحلیلى روشـمند از هنر، فرهنـگ و جامعۀ ایرانى اسـت 
کـه کمتـر مـورد پژوهشـى عمیق قـرار گرفته اسـت. کشمیرشـکن در این کتـاب با ایجاد نسـبت بین 
هنـر نوگـرا، مدرنیسـم و فرهنـگ سـعى دارد تا تحـوالت چند دهه هنر ایـران را تحلیـل و تبیین کند 
و از ایـن طریـق، بـه درکـى از هنر معاصر برسـد. مؤلف به اهمیـت قرن حاضر در هنـر و فرهنگ ایران 
اشـاره مى کنـد کـه در آن میراث سـنت و مدرنیسـم بـه گونـه اى نقادانه مـورد ارزیابـى و بازبینى قرار 
گرفته اسـت. کتـاب ضمـن طرح مسـائل گوناگـون در مطالعۀ هنر معاصـر، با مطالعۀ مـوردى، به پیوند 
میـان هنـر و مسـایل اجتماعـىـ  فرهنگـى نگاهـى دوبـاره مى انـدازد. کتاب در شـش فصـل طراحى 
شده اسـت و به مسـائلى مانند مدرنیسـم غیرغربى، معنا و مفهوم هنر معاصر در بسـتر ایران و پاسـخ 

هنرمنـد ایرانى بـه مفهوم مدرنیسـم مى پردازد.

کلیدواژه: هنر معاصر، مدرنیسم ایرانى، هنر نوگرا، هنرمند ایرانى

مقدمه
کتـاب کنکاشـى در هنـر معاصـر ایران توسـط نشـر نظر در سـال 1396 چاپ شـد. مؤلف 
آن، حمیـد کشمیرشـکن  دکتـراى تاریـخ هنر معاصـر را از کالج سـوآس1 دانشـگاه لندن 
در سـال 1383 اخـذ کـرد و سـپس، دو دوره فـوق دکتـرا را در دانشـگاه آکسـفورد بـا 
بـورس آکادمـى بریتانیـا گذرانـد. مدتـى به عنوان پژوهشـگر و اسـتاد مهمان در انسـتیتو 
خاورمیانـۀ دانشـکدة مطالعات شـرقى در دانشـگاه آکسـفورد و سـردبیر فصلنامـۀ دوزبانۀ 
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نقد کتاب پژوهشى (هنـــر)

هنـر فـردا و معاون پژوهشـى پژوهشـکدة هنر فرهنگسـتان هنر فعالیت داشـت و در حال 
حاضـر، عضـو هیئـت علمـى پژوهشـکدة هنـر فرهنگسـتان هنـر اسـت. کشمیرشـکن در 
شـش فصـل تحـول و تکویـن هنـر معاصـر ایـران، از دورة قاجـار تا دهـۀ اخیر را بررسـى 
کرده اسـت. وى دلیـل نام گـذارى کتـاب را این طـور عنـوان مى کنـد: «بـراى پیچیـده 
نشـدن ماجـرا، بـه ناچار نام کتـاب را هنر معاصر ایران گذاشـتم، این در صورتى اسـت که 
در ایـن کتـاب بـه هنر ایـران در دوره هاى پیـش از مدرن، مـدرن و معاصر پرداخته شـده 
اسـت» (URL1). چـاپ نخسـت کتـاب هنـر معاصر ایـران: ریشـه ها و دیدگاه هـاى نوین، 
در سـال 1394 توسـط مؤسسـۀ فرهنگىـ  پژوهشـى چاپ و نشـر نظر منتشـر شده است.

حمیـد کشمیرشـکن بیـش از دو دهـه اسـت کـه بـه پژوهـش در عرصـۀ هنـر نوگـرا و 
معاصـر ایرانـى مى پـردازد. شـاکلۀ ایـن کتـاب بیـن سـال هاى1390-1392  که نویسـنده در 
مرکـز هنـر و مـواد فرهنگـى خاورمیانۀ دانشـکدة مطالعات شرق شناسـى دانشـگاه آکسـفورد 
مشـغول فعالیـت بـود، بنا نهاده شـد. کتـاب حاضر تا حـدودى ترجمـه اى اسـت از کتابى که 
توسـط نویسـنده به انگلیسـى نگاشـته شـده و در سـال 1392 به چاپ رسـید. در ویراسـت 
نخسـت ایـن کتـاب بـه زبـان فارسـى(1394)، بخش هایـى از کتـاب مـورد بازبینـى قـرار 
گرفـت. در ویراسـت دوم، تجدیدنظرهایـى در برخـى مـوارد محتوایـى صورت گرفته اسـت که 
شـامل محتـواى فصـول، تقسـیم بندى هاى تاریخـى، فرضیه هـا و چارچوب هـاى نظـرى و نیز 
مالحظـات تصویـرى بوده اسـت. بنا به گفتۀ نویسـنده، مراکز هنـرى و گالرى هـا، هنرمندان و 
مجموعـه داران بـا در اختیـار گذاشـتن آثار هنـرى مربوطه، براى انتشـار این کتـاب همکارى 

کردند.

■ کشمیرشــکن، حمید (1396). کنکاشــى در هنر 
معاصر ایران. تهران: چاپ و نشر نظر.
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نوگرایى در هنر ایران

مسائل و مباحث کتاب
کتـاب شـامل مقدمـه و شـش فصـل اسـت. فصل هـا عبارتنـد از: 1. پیش زمینـۀ تاریخـى،

هویـت،  مسـئلۀ  موجـود، 3.  وضـع  مقابـل  در  نوگرایـى  رویارویـى:  و  تردیـد  دهه هـاى   .2
بومى گرایـى و ملى گرایـى در کنـار نوگرایـى در هنـر و فرهنـگ اجتماعـىـ  سیاسـى، 4. هنر 
پـس از انقـالب و طـرح دیگربـارة پرسـش هویـت: دولـت و سیاسـت فرهنگـى، 5. گسـترش 
گفتمان هـاى معاصـر پـس از انقـالب: پارادایم هـاى میانـۀ دهـۀ 1370 بـه ایـن سـو و 6. هنر 

دیاسـپوراى ایرانـى. در ادامـه بـه شـرح مختصـرى از مباحـث هـر فصـل مى پردازیـم.
مقدمـۀ کتـاب بـه اهمیت طرح ایـن مبحث و وجوه فرهنگى و سیاسـى آن مى پـردازد، از 
جملـه این کـه روش هـا و رویکردهاى پژوهشـى حـوزة مطالعات هنـر نوگرا و معاصـر ایران در 
سـال هاى اخیر، رشـد و گسـترش نسـبى داشته اسـت و این گسـترش را مى توان در نشـریات 
تخصصـى هنـرى، کتاب هـا، برگـزارى رویدادهایـى چـون نشسـت ها و نمایشـگاه ها دیـد. در 
ادامـه نیـز شـرح مختصـرى از مؤلفه هایـى که بر هنر ایـران تأثیرگـذار بوده اند، ارائه مى شـود. 
ایـن مؤلفه هـا عبارتنـد از: 1. فرهنـگ مـدرن یـا تجـدد (مدرنیتـهـ  تجددگرایـى) و رابطۀ آن 
بـا خصایـص سیاسـى و فرهنگى در ایـران، 2. ملى گرایـى و موقعیت آن در  فرهنگ سیاسـى 
ایـران، 3. جنبش هـاى دینـى و ارتبـاط آن هـا بـا فرهنگ اجتماعىـ  سیاسـى ایران که شـرح 

جامع تـر آن هـا در فصول کتـاب ارائه مى شـود.
مؤلـف مى نویسـد: «بـه نظـر مى رسـد بـه غیـر از نمونه هـاى بسـیار معـدود اخیـر، اغلب 
ایـن نوشـته ها توجه خـود را عمدتاً بـر آثار هنرمنـدان ایرانى مهاجـر یا هنرمندان دیاسـپورا2 
معطـوف داشـته اند کـه در غـرب مشـغول فعالیت انـد. ایـن در حالـى اسـت کـه صحنـۀ هنر 
ایرانـى در چنـد دهـۀ اخیـر شـاهد حرکت هـا و جریان هـا و گاه حتـى پارادایم هـاى متنـوع 
هنـرى بوده اسـت کـه هر یـک به نوبۀ خود در سـاخت فرهنگ ایرانى و در مقابـل بازنمودى از 
آن سـهم داشـته اند و نیازمنـد بررسـى و مداقۀ جدى هسـتند. بنابراین کمبـود منابع تحلیلى 
و پژوهشـى در ایـن حـوزه یکـى از معضـالت جـدى پیـش روى هـر پژوهشـگر یـا تحلیل گـر 
خواهـد بود. برخالف سـایر زمینه هـاى مطالعات معاصر ایـران مانند علوم اجتماعى، سیاسـت 
و اقتصـاد، یکـى از مشـکالت گریبان گیـر تألیـف در حیطۀ هنـر، چارچوب نظرى و پژوهشـى 
مناسـب دربـارة جنبه هـا و چشـم اندازهاى گوناگـون هنـر معاصـر ایرانـى، کمبـود نمونه ها و 
سـوابق پژوهشـى اسـت.  بنابرایـن طبیعـى اسـت کـه این کتـاب در مـواردى بسـیار، گام در 

عرصه اى بکـر مى گـذارد» (کشمیرشـکن،1396، ص. 9).
کشمیرشـکن در نـگارش ایـن کتـاب عـالوه  بـر اسـتفاده از منابـع التیـن و فارسـى، از 
مشـاهدات و دیدگاه هـاى تحلیلـى و شـخصى خـود نیـز بهـره مى گیـرد و ایـن اطالعـات و 
مشـاهدات را از ارتبـاط تنگاتنـگ خـود بـا هنرمنـدان، منتقـدان و گالرى هـا بـه دسـت 
آورده اسـت. او مى نویسـد: «در همیـن ارتبـاط گرچـه بـر مبنـاى ماهیـت فصـول، روش هـا و 
نظرگاه هـاى مختلفـى به کار بسـته شـده اند از روش هاى توصیفـى تاریخى، در فصـول آغازین 
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نقد کتاب پژوهشى (هنـــر)

تـا رویکردهـاى نظریهـ  محـور در فصول متأخرـ کوشـیده ام تا این ویژگى با مسـیر و محتواِى 
روال تاریخـى کتـاب هم سـو قـرار گیـرد» (همـان: 10).

بـا توجـه به این کـه آثار هنرمنـدان در این چند دهـه، بازتاب مسـائل اجتماعى، فرهنگى 
و سیاسـى کشـور هسـتند، در این کتاب کوشـش شـده تا هنر معاصر ایران با در نظر گرفتن 
تاریـخ تحـوالت اجتماعـى، سیاسـى، فرهنگى و هنرى بررسـى شـود. «نظر به فقـدان هر نوع 
تاریـخ منسـجم از هنـر ایرانـى، بـا تجدیـد نظـر در موضوعاتى که به شـکلى فزاینـده اهمیت 
دارنـد، یعنـى هنـر نوگـرا و معاصر و نسـبت آن بـا مدرنیسـم و دیگر الیه هاى فرهنگ شـامل 
مفاهیـم معاصریـت و خاص بودگـى، ایـن کتـاب بـر آن اسـت تـا نظـر خواننده را بـه تحوالت 

اخیـر هنـر ایران و درکـى از آن جلب کنـد» (همان).
نویسـنده به نقشـى که قـرن حاضر در هنر و فرهنـگ ایران دارد، توجه مى کنـد، زیرا این 
دوره سـنت و مدرنیسـم را مـورد ارزیابـى و بازبینى قـرار مى دهد. همچنین بـه بازبینى پیوند 
هنـر و برخـى از مواجهه هـاى اجتماعـىـ  فرهنگـى در قرن حاضـر از طریق برخـى مطالعات 
مـوردى مى پـردازد: «کتـاب سـعى در کاوش پیرامـون پرسـش هایى بنیـادى دارد، ازجملـه: 
بـه واقـع مفاهیـم مـدرن و معاصـر در بسـتر فرهنـگ و هنـر غیرغربى چـه معنایـى مى تواند 
داشـته باشـد و مسـائل عمـدة قابل طـرح در مواجهه بـا این پرسـش کدام اند؟ آیـا گونه هایى 
از مدرنیسـم غیرغربـى وجـود دارنـد؟ اگـر پاسـخ مثبت اسـت، آیا ایـن مدرنیسـم ها صرفاً به 
کیفیـت زیباشـناختى اشـاره دارنـد یا تنها بـر یک طبقه بنـدى تاریخى داللت مى کننـد؟ و از 
همـه مهم تـر این کـه هنرمنـدان ایرانى چگونه بـه این مفهوم پاسـخ داده اند؟ از کجـا و چگونه 
چشـم انداز متفـاوت خـود را از زندگـى معاصر و اکنونیت خود سـامان بخشـیده اند؟» (همان).

در ایـن کتـاب بـه سـه مؤلفـه کـه سـاختار فرهنـگ ایرانـى را تشـکیل مى دهنـد، اشـاره 
شده اسـت: فرهنـگ مـدرن یـا تجـدد (مدرنیتـه ـ تجددگرایـى) و جایـگاه آن در سیاسـت و 
جامعـۀ ایرانـى، ملى گرایـى (ملى گرایـى بـه طـور کلـى و ملى گرایى سـکوالر به طور خـاص) و 
همچنیـن، هویـت اسالمى/شـیعى کـه ملى گرایى دینى را شـامل مى شـود: «باید توجه داشـت 
کـه پیوندهـا و گاه روابـط مفهومى غیرقابل انکارىـ  که نشـان دهندة پیچیدگى در انگاشـت ها، 
ایدئولوژى هـا، برنامه هـاى سیاسـى و غیره اسـتـ  میان سـه گفتمان پیچیـدة پیش گفته وجود 

دارد کـه بررسـى روشـمند و دقیـق این پیچیدگـى  را پراهمیت مى سـازد» (همـان: 12). 

فصل اول: پیش زمینۀ تاریخى
ایـن فصـل به تأثیر هنر اروپایى قـرن نوزدهم بر هنر ایران در دورة قاجار مى پردازد و آشـنایى 
جامعـۀ ایـران بـا اروپـا را مورد توجـه قرار مى دهـد: «براى مثال مسـئلۀ آمـوزش و تولید هنر 
در پرتـو روابـط روزافـزون ایـراِن عصـر قاجار با اروپاى غربى بررسـى مى شـود» (همـان: 29). 
ایـن آمـوزش بـا دارالفنـون آغـاز مى شـود. سـپس کمال الملـک مدرسـۀ صنایع مسـتظرفه را 
تأسـیس مى کنـد. ایـن دوره بـا احیـاى نگارگـرى در سـال هاى آغازیـن قـرن حاضـر پایـان 
مى یابـد. در قـرن نوزدهـم «تأثیـرات انقـالب فرهنگى و صنعتى کـه در اروپـاى غربى و بیش 
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از همـه در فرانسـه و بریتانیا آغاز شـده بود، بر سـایر نقاط جهان سـایه افکنده بـود» (همان).
در ایـن اوضـاع، هنرمنـدان قاجـار براى تولید اثـرى که نزد اروپاییـان (حامیان دربـار) زیبا به 

نظـر بیایـد، ناچار بـه فراگیرى معیارهـا و روش هاى هنـر اروپایى بودند.  
هنـر قاجـار هم زمـان بـا پرداختـن بـه میـراث هنـرى گذشـته، بـه هنـر اروپـاى معاصـر 
نیـز توجـه داشـت. حکومـت نیـز پیوندهـاى سیاسـى و اقتصـادى خـود را بـا اروپـا تحکیـم 
بخشـید و به سـمت توسـعه طلبى اروپایى کشـیده شـد. کشمیرشـکن به نقش دار الفنون در 
ترویـج آمـوزش و تولیـد هنر بـه روش اروپایى، به عنوان عاملـى برانگیزاننده اشـاره مى کند و 
مى گویـد کـه در آغـاز، هـدف این مدرسـه تربیت هنرمند بـه روش اروپایى نبـود، «با این حال 
ایـن مدرسـه سـاختارى جدیـد را بـراى آمـوزش هنرمنـدان فراهـم و برخـى از فن آورى هاى 
نویـن را بـه دانشـجویانش معرفى کـرد» (همان: 33). سـپس به نقش کمال الملـک در تحول 
سـنت هنـرى ایـران با تأسـیس مدرسـۀ صنایـع مسـتظرفه مى پـردازد. «هـدف کمال الملک 
که با حمایت دوسـتان پرنفوذش پس از تأسـیس مدرسـه به معاونت ادارة صنایع مسـتظرفه 
نیـز منصوب شـده بود و مسـئولیت کلیـۀ فعالیت هاى هنرى و صنایع دسـتى در کشـور را به 
عهده داشـت، از تأسـیس مدرسـۀ صنایع مسـتظرفه آموزش هنرجویانى بود که انگاشـت هاى 
خـود وى از شـیوه هاى برگرفتـه از هنر واقع نمایانۀ کالسـیک اروپایى را دنبـال کنند» (همان: 

.(53-54

فصل دوم: دهه هاى تردید و رویارویى؛ نوگرایى در مقابل وضع موجود 
ایـن فصـل بـه بررسـى رشـد و توسـعۀ هنـر مـدرن مى پـردازد. همچنیـن تأثیـر جریان هاى 
بین المللـى و بـه خصـوص اروپایـى  بـر نسـل هنرمنـدان جـوان مورد تحلیـل و بررسـى قرار 
مى گیـرد. «گفتنى اسـت کـه هرچند دیگـر هنرهاى سـنتى از جمله نگارگـرى مکتب تهران 
و نقاشـى قهوه خانـه (که بیشـتر موضوعـات مردمى و مذهبـى محبوب را با شـیوه اى ترکیبى 
و اغلـب خودآموختـه مصـور مى کردنـد) هم چنـان در صحنه حضور داشـتند، امـا به هیچ وجه 
بـه انـدازة گفتمـان غالبـى که توسـط مکتب کمال الملـک ترویج مى شـد، محبـوب و متداول 
نبودنـد» (همـان: 73). نویسـنده بـه نقـش فضاهـاى نمایشـگاهى و نهادهـاى رسـمى هنرى 
فعـال در ایـن دوره و هنرمنـدان جـوان بـراى به دسـت آوردن اسـتقالل و جدایـى از مکتـب 
کمال الملـک و برداشـت خـود از مدرنیسـم ملـى نیـز توجه کـرد. یکـى از  مهم تریـن نهادها، 
هنرکـدة هنرهـاى زیبـا بـود کـه در سـال 1319 هجـرى شمسـى تأسـیس شـد و در سـال 
1328 بـه عنـوان دانشـکده بـه دانشـگاه تهـران پیوسـت. «بـراى اولین بـار در ایـران در این 
دانشـکده، آمـوزش هنرهـاى زیبـا از طریـق برنامۀ درسـى دانشـگاهى صـورت مى گرفت و در 
همان جـا بـود کـه تأثیـر نگـرش کمال الملـک و نگـرش وى، از طریـق شـاگردانش کـه نقش 
اصلـى را در دانشـکده ایفـا مى کردنـد، اساسـى به نظـر مى رسـید» (همـان: 73). نوگرایى در 
ایـران بـا توسـعه و پیشـرفت پرشـتاب نوسـازى در حـوزة سیاسـى، فرهنگـى و اجتماعـى در 
ارتبـاط اسـت. دانشـکدة هنرهـاى زیبا کم کم بـه نهاد مرکزى ترویج مدرنیسـم تبدیل شـد و 

نوگرایى در هنر ایران
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تجلـى مدرنیزاسـیون رضاشـاه در عرصـۀ فرهنگ و هنر بـود. هنرمندان ایرانى در این توسـعۀ 
پرشـتاب مدرنیزاسـیون در وجوه مختلـف فرهنگ، براى ورود آن به عرصـۀ هنر تالش کردند. 
کشمیرشـکن بـه فعالیت هـاى متفاوتـى ماننـد تأسـیس گالرى هـا و پایگاه هاى هنـرى مانند 
انجمـن خـروس جنگـى و گالـرى آپادانـا اشـاره مى کند کـه نشـان از رویارویى هنرمنـدان با 
سـنت پیشـین اسـت. «در ایـن گالـرى کارهـاى نوگرایانـى چـون جلیـل ضیاء پور، هوشـنگ 
پزشـک نیا، جـواد حمیـدى، احمـد اسـفندیارى، مهـدى ویشـکایى و عبـداهللا عامـرى نمایش 
داده شـدند» (همـان: 77). در طـول دهـۀ 1320، هنرمنـدان نوگرا براى کاهـش فاصله میان 
شـیوة اروپایـى و روش پیـروان کمال الملـکـ  کـه مقلـدان محافظـه کار نامیده مى شـدندـ  و 
نگارگـرانـ  کـه سـنت گرایان مرتجـع نامیده مى شـدندـ  تالش هایـى کردنـد. در دهۀ 1320 
و ابتـداى 1330، تعـدادى نمایشـگاه توسـط نوگرایـان برپـا شـد. «اولین نمایشـگاه ها (شـاید 
عمدتـاً بـه سـبب تردیـد مقامـات دولتـى نسـبت بـه پذیـرش گرایش هـا و رویه هـاى جدیـد 
هنـرى) در مؤسسـات خارجـى برگـزار شـدند» (همـان: 78). حکومـت در سـال 1332 (پس 
از کودتـاى 28 مـرداد) رویکـردش را نسـبت به هنرهاى تجسـمى تغییـر داد و از فعالیت هاى 
هنـرى پشـتیبانى  کـرد. ایـن رونـد در نهایـت منجر بـه برپایى اولیـن بى ینال تهران در سـال 
1337 و حضـور هنرمنـدان در رویدادهـاى هنـرى مهـم دنیـا ماننـد جشـنوارة ونیز شـد. در 
نتیجۀ این اتفاق ها، هنر کالسـیک و سـنتى به حاشـیه رانده شـد. «در خالل همین سـال ها 
در دهـۀ 1330 شـور اولیـۀ هنرمنـدان براى تجربه و اکتشـاف بـه تدریج کاهش یافت. شـاید 
بـه دلیـل نهادینـه شـدن تدریجـى هنـر نوگـرا کـه عموماً بـا طبیعـت آوانـگارد ایـن هنر در 
تناقـض قـرار مى گرفـت. بـا ایـن حـال، در ایـن سـال ها هنرمنـدان بـه تدریـج به دسـته هاى 
کوچک تـرى تقسـیم شـدند، بـروز خصایـص فـردى و عالیـق ذهنـى آغـاز شـد و شـیوه هاى 
فـردى کم کـم سـربرآوردند. در امتـداد ایـن تغییـر تدریجـى، امـکان شناسـایى گرایش هـا و 
تشـخیص  خطـوط اصلى تحوالت سـال هاى آینـده به وجود آمـد» (همان: 79). نویسـنده در 
انتهـا بـه بررسـى هنرمنـدان و چهره هاى اصلى هنـر نوگراى ایـران مانند ضیاء پور، پزشـک نیا 

و غیـره مى پـردازد.

فصل سـوم: مسـئلۀ هویـت، بومى گرایـى و ملى گرایـى در کنار نوگرایـى در هنر و 
فرهنگ اجتماعى ـ سیاسـى

ایـن فصـل بـه تالش هـاى اجتماعـى و فرهنگـى در فراینـد مدرنیزاسـیون، بـراى احیـا یـا 
سـاختن هویـت هنـرى ملـى در دهه هـاى 1340 و 1350 مى پـردازد. کشمیرشـکن بـراى 
ایـن منظـور، هنـر را بـا مسـائل اجتماعـى و فرهنگـى تطبیق مى دهـد. «به جسـتجو در باب 
ایـن مسـئله خواهیـم پرداخـت کـه جنبش هـاى مفهومـى و تئوریکـى نظیـر بومى گرایـى، 
ملى گرایـى و ضد غرب گرایـى یـا ضدغرب زدگـى در کنـار حمایـت دولتـى و سیاسـت هاى 
فرهنگـى رسـمى  ، چگونـه هنـر و جنبش هـاى هنـرى را متأثـر سـاختند» (همـان: 113). در 
دهه هـاى قبـل، هنرمنـدان نوگـرا و مسـئوالن فرهنگى اصطالح هنـر ملى را بـه کار مى بردند 
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و تالش هایـى نیـز در ایـن حـوزه کردنـد، ماننـد حرکت هایى کـه جلیـل ضیاء پـور و امثال او 
انجـام دادنـد. «مباحثه هـاى پیچیده بر سـر این موضوعـات در نهایت موجب رشـد گرایش ها 
و جنبش هـاى جدیـد و شـکل گیرى رویکـردى تـازه بـه میـراث سـنتى ایـران تحـت عنـوان 
نوسـنت گرایى شـد. ایـن مرحلـۀ قابل توجـه در هنر نوگـراى ایـران را مى توان بـا ویژگى هایى 
نظیـر گرایـش فزاینـده بـه رویارویـى بـا تعارضات گذشـته و امـروز توصیـف کـرد؛ زمانى که 
جسـتجو بـراى هویـت هنـرى ملـى بـا نفـوذ بیـش از پیـش مدرنیتـه مقـارن شـد» (همان: 
113). کشمیرشـکن از اصطالح نوسـنت گرایى اسـتفاده مى کند و به بررسـى مصداق هاى آن 
در هنـر معاصـر ایـران مى پـردازد. او بـه نظریـۀ ابداع سـنت اریک هابسـبام3 ارجـاع مى دهد؛ 
«هابسـبام اسـتدالل مى کنـد که بسـیارى از سـنت ها به نظر کهنـه مى آیند، اغلب در اسـاس 
بسـیار اخیـر هسـتند و حتـى ابداع شـده. وى بین ابداع سـنت ها بـا بنا نهادن یک سـنت که 
ادعـاى کهنه بـودن را نـدارد، تمایـز قائل مى شـود. این نظریه زمانى مشـخصاً سـودمند اسـت 
کـه در  نظـر داشـته باشـیم، دهه  هـاى 1330 و 1340 دوران تحـوالت سـریع و از میان رفتن 
سـنت هاى کهنـه اسـت» (همـان: 114). نوسـنت گرایان تحـت تأثیـر فضاهـاى اجتماعـى و 
سیاسـى معاصـر خـود، سـعى دارند میان میـراث تصویرى گذشـته و هنر معاصـر پیوند ایجاد 
کننـد. کشمیرشـکن ایـن سـؤال را مطـرح مى کنـد که چـه عاملى موجـب این گرایـش براى 
یافتـن چنیـن تلفیقـى شـد؟ در کجـا و چگونـه بـه بینـش تازة خـود دسـت یافتنـد؟ تأکید 
کشمیرشـکن در این فصل، بیشـتر بر جریان سـقاخانه اسـت، زیرا بنا بر گفتۀ کشمیرشـکن 
هـدف اصلـى ایـن گـروه، یافتـن را ه حلى بـراى مسـائل گفته شـده بـود. هنرمندان سـقاخانه 
از آداب، رسـوم، مناسـک و عناصـر بصـرى فرهنـگ عامـه بسـیار تأثیـر گرفتنـد. از نظـر این 
هنرمنـدان بـراى دسـت یافتن بـه بیـان هنـرى ملـى، چنین سـنت هایى بایـد با شـیوة مدرن 
بیامیـزد و هنرمنـدان بـه سـنتزى مـدرنـ  سـنتى دسـت یابند. «مسـئله اى کـه در این جا بر 
آن تأکیـد مى شـود و در آن سـال ها اهمیتـى ویـژه داشـت، تأثیـر اکتشـافات جدیـد، معاصـر 
و آگاهـى از رخدادهـاى جـارى در صحنـۀ هنـر عمدتـاً اروپایـى و آمریکایـى بود. ایـن تمایل 
بـا سیاسـت هاى فرهنگـى دورة محمدرضاشـاه (1320-1357) مقـارن شـد» (همـان: 161). 
برگـزارى بى ینال هـا بـه هدف توسـعۀ هنـر نوگرا و توجـه به میراث باسـتانى، از سـوى دولت 
حمایـت مى شـد کـه به تأسـیس گالرى هـا نیـز انجامیـد و در نتیجه، هنـر نوگرا به رسـمیت 
شـناخته شـد. در دهـۀ 1350 و بعـد از جریـان سـقاخانه، گرایـش نقاشـى خط کـه از همان 
جریـان خط نـگارى نو سـقاخانه نشـأت گرفته بـود، به میان آمد. نویسـنده اسـتدالل مى کند، 
بـه دلیـل این  کـه هنـر ایـران در دهـۀ 1340 شـاهد حمایـت دولتـى و رویدادهـاى مختلـف 
هنـرى بـود، هنر نوگـراى دهۀ 1350 دوران شـکوفایى تـازه اى را تجربه کرد، ماننـد برگزارى 
جشـنواره ها و نمایشـگاه هاى داخلـى و بین المللـى کـه بـا حمایـت دولتى و بخـش خصوصى 
صـورت مى گرفـت. «نمایشـگاه هاى ملـى و بین المللـى، از جمله نمایشـگاه هنر معاصـر ایران 
بـه مناسـبت هفتمیـن مسـابقات آسـیایى در 1353 و اولیـن نمایشـگاه بین المللـى هنـر در 
1356 بـا حضـور گالرى هـاى اروپایـى (به ویـژه فرانسـوى) در تهـران برگـزار شـد» (همـان: 
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350148

ـــــــــ ۵   ، ـــ 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ۱۳۹۸

نقد کتاب پژوهشى (هنـــر)

187). مـوزة هنرهـاى معاصـر نیـز نقشـى کلیـدى در رشـد هنـر معاصر ایـران داشـت که با 
حمایـت فـرح دیبـا و توسـط کامـران دیبا (متولد 1316) تأسـیس شـد. 

فصـل چهـارم: هنـر پـس از انقـالب و طـرح دیگربـارة پرسـش هویـت: دولت و 
فرهنگى سیاسـت 

بعـد از انقـالب تغییـر و تحـوالت عمیقـى در عرصه هـاى فرهنگـى و سیاسـى پدیـد آمـد. 
«اگرچـه دگرگونى هـاى متأثـر از انقـالب  نقشـى به سـزا در شـکل گیرى هنـر پـس از انقالب 
ایفـا کردنـد، تشـخیص سیاسـتى جامع و سـازمان دهى شـده بـراى هنـر در دهـۀ اوِل پس از 
انقـالب امرى دشـوار اسـت. بنابراین درك این تحوالت تنها با بررسـى زمینه هـاى اجتماعى-
سیاسـى، فکـرى و هنـرى این دوره ممکن اسـت» (همـان: 261). کشمیرشـکن در این فصل 
بـه چگونگـى تأثیرپذیـرى هنـر و فعالیت هـاى هنـرى از اسـالم گرایى و احساسـات انقالبى و 
ملى گرایـى در سـال هاى ابتدایـى انقـالب اسـالمى و پیامدهـاى آن مى پـردازد و بـه تحوالت 
عمیـق صورت گرفتـه در گرایش هـاى هنـرى و فرهنگـى توجـه مى کنـد. «براى دسـتیابى به 
ایـن منظـور، در ایـن فصـل به بررسـى گرایش هـا و گفتمان هاى هنـرى در بسـتر اجتماعى-

فرهنگـى ایـران پـس از انقـالب، از جملـه نمایشـگاه ها و رویدادهـاى هنـرى داخـل کشـور، 
خواهیـم پرداخـت؛ تأثیـر انقـالب اسـالمى بـر شـکل گیرى گفتمان هنـر متعهد را بررسـى و 
گفتمان هـاى روشـنفکرى و رسـمى و نقـش آن هـا را بـر توسـعۀ رویکردهـاى هنـرى پس از 
انقـالب تجزیـه و تحلیـل خواهیـم کـرد» (همـان). نویسـنده بیـان مى کنـد کـه در حقیقت، 
انقـالب پایانـى بر سیاسـت هاى هنـرى رژیم پیشـین مبنى بر ترویـج مدرنیسـم و ملى گرایى 
بـود. ماهیـت ضدغرب گـرا در برابـر هنـر مدرن پیشـین قرار گرفـت که به آن هنـر غیرمتعهد 
مى گفتنـد. در ایـن تعریـف، هنـر مـدرن وابسـته به رژیـم قبلى قلمـداد مى شـد و در نتیجه، 
نهادهـاى رسـمى از آن حمایـت نکردنـد، زیـرا بـراى ایـن نظـام جدیـد کارکـردى نداشـت. 
در عـوض، کارگـزاران هنـرى درصـدد ایجـاد هنـر متعهـد و سـودمند بودنـد کـه در خدمت 
آرمان هـاى انقـالب باشـد کـه در نهایـت، منجـر به ایجـاد گونه اى هنر ایرانىـ  اسـالمى شـد. 
کشمیرشـکن از هنرمندانـى ماننـد مسـلمیان، ناصر پلنگى و بـرادران شیشـه گران نام مى برد 
کـه هنرشـان سـالحى بـود تـا جامعـه را تغییر دهنـد. «به رغـم این که هنـر انقـالب در ابتدا 
تمامـى اَشـکال هنـر پیـش از انقـالب را محکـوم یـا  انـکار مى کـرد، امـا بـا مالحظـۀ دقیـق 
برخـى از آثـار گـروه هنرمنـدان انقـالب، برخـى مشـابهت ها بـا آثـار دهـۀ 1340 هنرمنـدان 
جریـان سـقاخانه، دسـت کم در اسـتفادة آن هـا از عناصـر و نقش مایه هـاى مذهبـى مردمـى 
قابل تشـخیص اسـت» (همان: 272). به گفتۀ کشمیرشـکن، هنرمندان انقالبى کوشـیدند تا 
مضامینـى ماننـد هویـت معنوى و تعالى اَشـکال را توصیـف کنند، ولى به دلیـل فقدان اصول 

و روشـى مـدون بـراى تحلیـل و توضیـح هنـر، موفق عمـل نکردند.
«پس از گذشـت چند سـال از انقالب، بر اسـاس اصول و نگرش  بنیادى انقالب اسـالمى 
مبنـى بـر بازگشـت بـه ریشـه ها و سـنت هاى از دسـت رفته، دولـت و سـازمان هاى فرهنگـى 
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و هنـرى وابسـته، بـه تدریـج اَشـکال سـنتى را نیز مـورد تشـویق قـرار دادند. مسـئلۀ هویت 
فرهنگـى و هنـرى بـار دیگـر در مجامـع هنـرى بـه عنـوان موضوعـى بنیـادى و مهـم مطرح 
شـد» (همـان: 277). دهـۀ 1360 نیـز شـاهد ظهـور دومیـن و سـومین نسـل از نگارگـران 
معاصـر بـود. آن هـا نیز از سـنت ایرانىـ  اسـالمى تأثیر مى گرفتند، ولى بیشـتر از گذشـته به 
مسـائل اجتماعـى و مذهبـى گرایـش داشـتند. اواخر دهـۀ 1360 و اوایل دهـۀ 1370 دومین 
مرحلـه از تحـول هنـر پـس از انقـالب بـود. در ایـن دوره شـاهد حضـور دولت در حـوزة هنر 
هسـتیم. معاونـت هنـرى وزارت  فرهنـگ و ارشـاد اسـالمى و مرکـز هنرهـاى تجسـمى ایـن 
وزارت خانـه، دوسـاالنه ها و سه سـاالنه هاى منظـم را سـازمان دهى کردنـد. اولیـن دوسـاالنۀ 
نقاشـى نیـز در پاییـز 1370 یعنـى سـیزده سـال پـس از انقـالب در مـوزة هنرهـاى معاصـر 
برگـزار شـد. در همـان زمـان، همایشـى در مـوزة هنرهـاى معاصـر ایـران برگـزار شـد که به 
بررسـى چگونگـى محافظـت از هویـت فرهنگـى و هنـرى در برابر غـرب اختصـاص یافت. «با 
بررسـى دقیـق چنیـن مناظره هـا و بحث هـاى همایش، شـباهت نزدیکـى میان ایـن مباحث 
و دغدغه هـاى روشـنفکرى و هنـرى قبـل از انقـالب و بـه ویـژه دهـۀ 1340 مى تـوان یافت» 
(همـان: 288). کشمیرشـکن دلیـل این اتفاق را شـکافى که میان نسـل جدیـد و قدیم ایجاد 
شـد، مى دانـد. در نتیجـه، در دومیـن دوسـاالنه محدودیـت کمتـرى از نظـر انتخـاب موضوع 
و محتـوا وجـود داشـت و از اهـداف آن، کشـف دیدگاه هـاى نـو و نخبـگان هنـرى ایـران و 
شـرکت در عرصه هـاى بین المللـى بـود. «هم چنین عالئم مشـابهى از حساسـیت فرهنگى به 
موضـوع هویـت فرهنگـى و هنـرى و وضعیت جامعـۀ ایـران در جهانى که به سـرعت در حال 
تغییـر اسـت، در میـان اندیشـمندان ایـن دوره محسـوس بـود» (همـان: 293). در آن زمان، 
نوسـنت گرایان کـه بـه دو دسـته فیگوراتیو و انتزاعى تقسـیم مى شـود، سـعى در ایجـاد زبان 

تجسـمى مـدرن ایرانـى داشـتند تـا هویت مسـتقل هنر ایـران را ایجـاد کنند. 

فصـل پنجـم: گسـترش گفتمان هـاى معاصر پـس از انقـالب؛ پارادایم هـاى میانۀ 
دهـۀ 1370 به این سـو

کشمیرشـکن در ایـن فصـل تغییـر گفتمـان در هنـر ایـران از میانـۀ دهـۀ 1370 بـه ایـن 
سـو را طـرح مى کنـد: «تغییـرى کـه مى تـوان آن  را مسـامحتاً تغییـر پارادایـم مدرنیسـم 
تازه  شـکل گرفتۀ پسـاانقالبى بـه سـوى هنر معاصـر تعبیر کـرد» (همـان: 329). در این فصل 
ظهـور نوعـى گرایـش و میل براى آزمودن رسـانه هاى جدید توسـط نسـل جدیـد هنرمندان، 
مطـرح و بـه ایـن پرسـش پرداختـه مى شـود کـه چگونـه آثـار هنـرى ایـن دوره، بـه بازنمود 
مقاطـع حسـاس جامعـۀ ایـران طـى دو دهـۀ اخیـر تبدیل شـده اند. بـه همین منظـور آثارى 

معرفـى مى شـوند کـه در ایـن بسـتر سیاسـى و فرهنگـى  ارائه شـده اند. 
بـه گفتـۀ کشمیرشـکن، دیدگاه هـاى روشـنفکرى دهـۀ 1370 بـه تطابق با غـرب تمایل 
داشـتند. ایـن متفکـران و هنرمنـدان تصمیـم گرفتنـد تـا از دیدگاه هـاى یک سـویه کـه تنها 
بـر یـک عامـل بـه عنوان محـور در بـروز مشـکالت ایـران تأکیـد داشـتند، خـوددارى کنند. 

نوگرایى در هنر ایران
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نقد کتاب پژوهشى (هنـــر)

«خـوِد ایرانـى همـواره خویـش را در برابـر دیگـرى غربـى و مخاطره هـاى رویارویـى بـا آن 
احسـاس کـرده بـود» (همـان: 329). نویسـنده اظهـار مى کنـد، آن داللت هـا و ارزش هـا 
کـه در آثـار هنرمنـدان نسـل پیشـین متجلـى شـده بودنـد، دیگـر کارایى خـود را از دسـت 
داده انـد. در چنیـن زمانـى جریانـات، گرایش هـا و روش هـاى هنـرى جدیـدى به وجـود آمـد. 
تعـداد هنرمنـدان افزایـش قابـل توجهـى یافـت و همچنیـن، زنـان هنرمنـد در میـان آن هـا 
بودنـد. سـازمان هاى حامـى هنـر، مراکز آموزشـى و نمایشـى هنر و نشـریات هنرى و وسـایل 
ارتبـاط جمعـى گسـترش یافتنـد. مجموعـۀ ایـن عوامل منجـر به آشـنایى هنرمنـدان ایرانى 
بـا جریان هـاى هنـرى در غـرب شـد. «هنـر پـس از انقـالب بـا انتخاب سـید محمـد خاتمى 
(وزیـر فرهنـگ و ارشـاد در سـال هاى 1371-1362) به عنـوان رئیس جمهور در سـال 1376 
بـه مرحلـۀ سـوم از تحوالت خـود وارد شـد» (همان: 330). نویسـنده به نقش مـوزة هنرهاى 
معاصـر بـه عنـوان کانـون اصلـى عرضـۀ هنـر معاصـر ایرانى، به ویـژه هنر غیرسیاسـى اشـاره 
مى کنـد. بـه ایـن ترتیـب، موزه و مرکـز هنرهاى تجسـمى (با ریاسـت سـمیع آذر)، در ارتقاى 
هنـر معاصر ایران نقشـى به سـزا داشـتند. «مرکـز هم چنین حمایـت از گالرى هـاى خصوصى 
در تهـران و مراکـز شهرسـتان ها را از طریـق تشـریک مسـاعى و کمک هـاى مالى آغـاز کرد» 
(همـان). در ایـن میـان، فرهنگسـتان نیز بـا رویکردى که اندکـى محافظه کارانه بود، در سـال 

1377 پـا بـه عرصـۀ هنـر گذاشـت و بر هنـر اسـالمى، سـنتى و معاصر متمرکز شـد. 
«مرحلـۀ سـوم هنر ایـران بعد از انقالب به ویژه شـاهد گسـترش رسـانه هاى متنـوع بیان 
بصـرى همچـون ویدئـو، اجـرا، چیدمان و عکاسـى هنـرى بود. نسـل جدید هنرمنـدان، بیش 
از مشـغلۀ ذهنـى بـراى تصریح مسـئلۀ هویـت جمعى، به شـرح حا ل نگارى خـود در جامعه اى 
کـه دسـتخوش تحـوالت فرهنگـىـ  اجتماعى اساسـى بـود، عالقه داشـتند» (همـان: 332). 
بـه گفتـۀ نویسـنده، بسـیارى از هنرمنـدان بـراى کسـب اقبـال بین المللـى تـالش مى کردند 
و بـه مضامینـى ماننـد سیاسـت هویتـى، هویت هاى فـردى و جمعـى، نقش زنـان در جامعه، 
محیـط  زیسـت و مسـائل مربـوط بـه دیـن و معنویـت مى پرداختنـد. ایـن وضعیـت پویـا نیز 
توسـط بعضـى منتقـدان که معتقد بودنـد، این هنرهاى مفهومـى، محصوالتـى غربى اند که با 
هنـر ایـران ناسـازگارند و چالش هـاى فرهنگـى واقعى را مطـرح نمى کنند، به چالش کشـیده 
شـد. در دورة چهـارم و ریاسـت جمهـورى محمـود احمدى نـژاد، حمایـت از  فعالیت هـاى 
هنـرى تغییـر یافـت. ایـن فعالیت ها به شـکلى محدودتـر از طریق شـبکه ها، مجامـع عمومى 
و نمایشـگاه هاى خارجـى صـورت مى گرفـت: «بـه نظـر مى رسـد پـس از پایـان ایـن دورة 
هشت سـاله (1392-1384)، بـه رغـم وجـود تجدیدنظرهایـى در سیاسـت هاى فرهنگـى و 
تالشـى نسـبى بـراى جلب مشـارکت هنرى و گشـایش برخى ارتباطـات بین المللـى، چندان 
تغییـرى در رویه هـاى هنـرى رایـج رخ نداده اسـت» (همـان: 342). کشمیرشـکن اشـاره 
مى کنـد، در ایـن موقعیـت تالش  هـا وابسـتگى چندانى بـه نهادهاى رسـمى سیاسـت گذارى 
ندارنـد و در بازارهـاى بین المللـى مـورد اسـتقبال قـرار گرفته انـد، ماننـد آرت دوبـى، بى ینال 
شـارجه و خانۀ حراج کریسـتیز. کشمیرشـکن در ادامۀ این فصل مى کوشـد تا مفاهیم اصلى، 
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سـاز و کارهـا، خط مشـى ها و پارادایم هـاى معاصریـت در هنـر ایـران را تشـریح کنـد و ایـن 
الگوهـا را تبییـن نماید. 

فصل ششم: هنر دیازپوراى ایرانى
ایـن فصـل بـه هنرمنـدان مقیم خـارج از ایران مى پردازد. کشمیرشـکن مسـئلۀ هویـت را در 
آثـار ایـن هنرمندان بررسـى مى کنـد. «مى توان گفت، یکى از مسـائل بنیادین کـه هنرمندان 
مقیـم خـارج بـا آن مواجـه بوده انـد، احسـاس دوگانگـى و گفتگـوى مـداوم گذشـته و حـال 
بـوده کـه تأثیـر عمیـق ایـن مواجهـه را در کار بسـیارى از افـراد ایـن گـروه مى تـوان دیـد. 
پرسـش هایى پیرامـون بافـت جغرافیایـى، نظریـۀ هویـت، تفسـیر انتقـادى از خـود و دیگرى 
و حافظـۀ فرهنگـى، همگـى در کار ایـن هنرمنـدان تجلـى یافته انـد» (همـان: 247). از نظـر 
نویسـنده، هنرمنـدان مقیـم خـارج از کشـور با فقـدان ارتباطات مواجه مى شـوند و احسـاس 
دورى از اجتماعـى کـه بـا آن هویـت مى یابنـد، در آن هـا برانگیختـه مى شـود. آن هـا خـود را 
در تقابـل بـا جامعـه اى کـه در آن قـرار دارند، مى بیننـد. به همین دلیل، در بیشـتر آثارشـان 
تفسـیرهاى اجتماعـى ـ سیاسـى دیـده مى شـود. «بنابرایـن هویت هـاى دیازپـورا  آن هایـى 
هسـتند کـه خـود را همـواره از طریـق دگرگونى و تمایـز، از نو تولیـد و بازتولیـد مى کنند. با 
چنیـن برداشـتى، دیازپـورا تعریفـى از هویـت را دربرمى گیـرد کـه از جوهره گرایـى مطرح در 
اغلـب مباحـث پیرامـون هویت هـاى قومـى و فرهنگى اجتنـاب مى کند. این ویژگـى هنگامى 
کـه در کار هنـرى متجلـى مى شـود، مى توانـد به بیـان هنرى شـاخصى ختم شـود» (همان: 
447). کشمیرشـکن بـه پژوهـش حمیـد نفیسـى اشـاره مى کنـد کـه مفهـوم بـرزخ آرنولـد 
ون گنـپ4 را بـراى مطالعـۀ خـود به کار مى گیرد. نفیسـى اسـتدالل مى کند: «بـرزخ و تلفیق، 
تردیـد، مقاومت هـا، لغزش هـا، تقلیـد و حتى تخریـب رمزگان فرهنگـى،  هـر دو جامعۀ مبدأ 
و میزبـان را در بـر مى گیـرد». از نظـر نفیسـى، هنرمنـد در ایـن وضعیـت از قیدهـاى کهنـه 
و نـو آزاد اسـت. در وضعیـت قلمروزدودگـى، هنـرى فوق العـاده و داراى ویژگى هـاى پیچیـده 
و چندبعـدى ظهـور مى کنـد. کشمیرشـکن در ادامـه بـه حـس غربت بـا شـرحى از فردریک 
جیمسـون5، اشـاره مى کنـد. از نظـر جیمسـون، ایـن چندپارگـى باعـث مى شـود، فـرد زمان 
را به گونـه اى متفـاوت تجربـه کنـد؛ به گونـه اى کـه حـال را ماننـد یـک فقـدان یـا بـه گفتـۀ 
بودریـار بـه عنـوان پدیـده اى بـدون خاسـتگاه و واقعیـت و بـه عنوان یـک فراواقعیـت تجربه 
کنـد. «عـالوه بـر این، حـس دلتنگى براى سـرزمین مادرى منشـائى اساسـاً بینا روانـى دارد 
کـه در اسـتعارة تمایـل ابـدى بـه بازگشـت ابراز مى شـود؛ بازگشـتى کـه به لحاظ سـاختارى 
غیرقابل تحقـق اسـت» (همـان: 448). نویسـنده در ادامـه بـه نمونه هایـى از آثـار هنرمنـدان 

دیازپـورا اشـاره مى کند. 

نتیجه گیرى
مى تـوان گفـت، در ایـران سـنت نوشـتن تاریـخ هنر  وجـود نـدارد و این امـر با وجـود نهادها 

نوگرایى در هنر ایران
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نقد کتاب پژوهشى (هنـــر)

و دانشـگاه هاى هنـرى، بسـیار عجیـب اسـت. عجیب تـر آن کـه حتى رشـته اى به نـام «تاریخ  
هنـر» در دانشـگاه هاى ایـران تدریـس نمى شـود. جامعۀ هنرى ایران بسـیار بـه متن مکتوبى 
دربـارة هنـر و به خصـوص هنر معاصر نیاز داشـت که این مهم به دسـت حمید کشمیرشـکن 
انجـام شده  اسـت. ایـن کتاب موقعیـت هنر نوگـرا و معاصر ایرانى در بسـتر جهانـى و مواجهۀ 
آن بـا فرهنـگ اجتماعـى ـ سیاسـى را بررسـى مى کنـد و ایـن امـر خط مشـى اصلـى آن 
بوده اسـت. بدیـن منظـور بـا تطبیـق آثـار هنـرى و زمینه هـاى اجتماعـىـ  سیاسـى، نشـان 
مى دهـد کـه چگونـه آثـار هنـرى بازنماى جامعـۀ ایرانى اسـت. این کتـاب گامى در راسـتاى 
فهـم موقعیـت فرهنـگ ایرانـى اسـت. در ایـن کتاب بـه جریان هایـى از هنـر ایـران پرداخته 
شـده کـه بازتـاب وجـوه اساسـى و  بنیادیـن فرهنگى و سیاسـى در جامعـۀ ایرانى بـوده و به 
نحـوى، آیینـۀ فرهنـگ ایرانـى هسـتند. بنابر مطالب ذکر شـده، هنـر معاصر الگوهـاى خود را 
از هنـر غربـى گرفته اسـت و اَشـکال به وجـود آمـده از آن پارادایم هـا را بـه صـورت گزینشـى 
انتخـاب مى کنـد و بـه همین سـبب، سـاختارى ناهمگـن دارد. هماننـد فرهنـگ ایرانى، هنر 
نیـز بعضـى از مؤلفه هـاى مدرنیتـه را اخـذ کـرده و هم زمـان جایگزین هاى محلى شـده را نیز 

مى کند.  جسـتجو 
ایـن کتـاب از چنـد منظـر اهمیـت دارد: اول ایـن کـه یکـى از نخسـتین پژوهش هـاى 
منسـجم در تدویـن هنـر معاصـر ایـران اسـت کـه بسـیار قابـل اعتنـا اسـت و مى توانـد، بـه 
عنـوان منبعـى مهـم دربارة مسـائل هنـر معاصر ایـران مورد اسـتفاده قـرار گیـرد. همچنین، 
از دسـتاوردهاى پژوهشـى آن مى تـوان در راسـتاى تألیـف کتاب هـاى دیگـرى در ایـن حوزه 
اسـتفاده کـرد. دوم ایـن کـه مؤلف عالوه بر رونـد تاریخى، تأثیـر و تأثرات سیاسـى، اجتماعى 
و فرهنگـى را در سـیر تحقیـق مدنظـر داشـته، زیـرا هنـر ایرانـى در چنـد دهـۀ اخیر شـاهد 
حرکت هـا، جریان هـا و گاه، حتـى پارادایم هـاى متنـوع هنـرى بوده اسـت و مؤلـف بـه خوبى 
ایـن وجـوه را در فصل هـاى مختلـف تشـریح کرده اسـت. سـوم این کـه دیـدگاه و روشـى تازه 
در بازبینـى هنـر ایـران با اسـتفاده از نظریه هـاى مختلف هنـرى و دیدگاه هاى رو شـمند ارائه 

مى شـود .
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