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مقدمه و بیان مسئله
هنر همواره یکی از قدرتمندترین ابزارهای تأثیرگذار و یکی 
از پدیده هایجریان ساز فرهنگی در متن جوامع بوده و درصدد 
کشف معنا، پاالیش و پیرایش روح زیبایی شناسانه انسان بوده 
است. هنرهای برخاسته از هر تمدنی بازتاب دهنده ویژگی ها 
معنا  مردمانش  زندگی  به  که  است  تمدنی  آن  هویت های  و 

بخشیده است. هنر خوشنویسی در زمره هنرهایی است که از 
فرهنگ  بستر  در  و  یافته  توسعه  و  رشد  اسالمی  تمدن  درون 
ایران  در  خوشنویسی  است.  فهم  و  درک  قابل  خود  تمدن  و 
مسیر متفاوت و دگرگونی را پیموده و با خالقیت های نخبگان 
با پدیدۀ  ادامه داده است که در برخورد  هنری به حیات خود 
می رسد  نظر  به  است.  شده  تحوالتی  و  تغییر  دچار  مدرنیسم 
کارکرد خوشنویسی در دوران معاصر گسترش یافته و عالوه بر 
اهداف مفهومی و زیبایی شناسی در انتقال پیام و اَشکال حروف، 

چکیده
خوشنویسی اسالمی ایرانی که از پشتوانۀ کالم الهی، میراث فرهنگی، گنجینۀ حکمت، عرفان و ادبیات 
برخوردار است در رویارویی با مدرنیسم و گفتمان های رقیب در فرایند انتقال معنا میان کنشگران اجتماعی 
به ویژه هنرمندان معاصر با گرایش خوشنویسانه، دچار تغییر معنا شده است؛ به گونه ای که در برخی موارد 
از کارکرد و شأن خود جدا شده و به عنوان عنصری پیش پا افتاده و مبتذل تبدیل شده است.این پژوهش 
به دنبال یافتن عوامل مهم و تأثیرگذار در این تغییر معناست. مصون نگه داشتن مفاهیم و ارزش های واالی 
خوشنویسی به عنوان عنصری برآمده از بطن تمدن اسالمی با رویکرد تحلیل گفتمان انتقادی چندوجهی، 
با رویکرد  بیانگر ضرورت این پژوهش است.جامعۀآماری پژوهش بر مبنای آثار هنرمندان شناخته شده 
خوشنویسانه در هنرمعاصر ایران است که در جهت اهداف پژوهش انتخاب شده است. از این رو به نظر 
می رسد یکی از مهم ترین عوامل پس از مواجهه با مدرنیسم، تجاری شدن برخی از این آثار جهت فروش در 
بازارهای هنری است. فرض آن است که رونق گرفتن بازارهای هنری در منطقه و اعمال نظر نظریه پردازان 
هنری خارجی در تغییر معنای خوشنویسی و جهت دهی آن در مسیر اهداف خودشان بی تأثیر نیست. 
نتایج پژوهش نشان می دهد، به همان میزان که جامعه و هنرمندان از ارزش ها و سنت های عرفی و دینی 
فاصله گرفته و سطحی نگر باشند از درک معنای خوشنویسی اسالمی که محصول گفتمان اسالمی است 

دور خواهند ماند و دستخوش بازارهای فروش خواهند شد.

واژگان کلیدی: خوشنویسی اسالمی، تحلیل گفتمان انتقادی، سیاست های فرهنگی، ایران معاصر.
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اجتماعی  ـ  سیاسی  اهداف  برای  خوشنویسی  از  هنرمندان 
.)Blair, 2006, 180( بهره می گیرند

که  ایران  به  جدید  و  معاصر  هنر  جریان های  ورود  با 
اصالح طلبی  گفتمان  دوران  فرهنگی  سیاست  ازحمایت های 
نیز برخوردار بود مورد استقبال هنرمندان به ویژه نسل جوان 
اسالمی هنرمندان  انقالب  از  با گذشت دو دهه  قرار گرفت. 
جوان رویکردی دوباره به هنرهای مفهومی را آغاز کردند. در 
همین سال ها با تغییراتی که در دستگاه های فرهنگی و هنری 
فرهنگی  زمینه  در  گسترده ای  تحوالت  آمد  وجود  به  کشور 
در ایران رخ داد. یکی از مصداق های آن در زمینه هنرهای 
نقاشی در  بوم های  به حاشیه رفتن  بود که موجب  تجسمی 

مقابل هیاهوی هنر مفهوم گرا بود )امانی،1387، 37(. 
از  برخی  اولیه،  هیجان های  و  شور  فرونشستن  از  پس 
هنرمندان به دنبال بومی کردن این پدیده های جدید با عناصر 
ایرانی اسالمی برآمدند که در بسیاری موارد نوعی ناسازگاری 
تالش  پی  در  سال ها  این  در  هنرمندان  اغلب  آمد.  به وجود 
معانی  تنزل  انحصاری و شخصی  قالب های  به  برای رسیدن 
هنرمند  زیرا  داده اند  ترجیح  عمیق  مفاهیم  به  را  خود  آثار 
امروزی این شانس را دارد که از ابزار و امکانات متعددی مانند: 
رایانه، تلویزیون، لیزر و ده ها امکان دیگر از طبیعت و طبیعت 
مصنوع، که هریک قابلیت بیانی خود را دارند استفاده کرده 

.)Ali,1977,117( است و قالبی نوین را برای اثرش برگزیند
از میان عناصر و نقش مایه های متنوع به کار گرفته شده در 
بسزایی  سهم  ایرانی  خوشنویسی  معاصر،  هنر  بومی سازی 
داشته است. با استقبال از این عنصر که پیشتر هم در جنبش 
سقاخانه مورد توجه و استفاده قرار گرفته بود دوباره دست مایه 
تولید آثار هنری طیف وسیعی از هنرمندان ایرانی در قالب ها 
و گرایش های نوین قرار گرفت. در میان آثار به  وجود آمده 
ایرانی  اسالمی  خوشنویسی  با  مواجهه  در  معنا  تغییر  نوعی 
داشته  عرفانی  و  اسالمی  آموزه های  و  سنت ها  در  ریشه  که 
تبیین  و  شناسایی  پژوهش  این  از  هدف  می شود.  احساس 
این تغییر است که مورد بررسی و واکاوی قرار  عوامل مهم 
می گیرد. بنابراین جامعۀ آماری پژوهش بر مبنای هنرمندان 
در  که  ایران  معاصر  هنر  خوشنویسانۀ  رویکرد  با  سرشناس 
راستای اهداف این پژوهش انتخاب شده، سامان یافته است.

پیشینۀ پژوهش
خوشنویسی اسالمی از جنبه های مختلفی توسط پژوهشگران 
جوامع اسالمی و غربی مورد پژوهش قرار گرفته اما از دیدگاه 
نشده  انجام  تحقیق  این  مشابه  موردی  کنون  تا  معنا  تغییر 
است، از این رو این مقاله بدیع به نظر می رسد. پژوهش های 
»سیلویانف1«  توسط  اسالمی  خوشنویسی  دربارۀ  انجام شده 

که بیشتر بر هنرهای تجسمی معاصر عرب متمرکز است در 
نماد  عنوان  به  نیز  معاصر  به خوشنویسی  کنار سایر هنرها، 
است.  پرداخته  معاصر  هنر  در  اسالمی  هنرمندان  نوآوری 
در  که  اسالمی2«  هنر  »بازکشف  عنوان  با  مقاله ای  در  وی 
سال 2015 به چاپ رسید به احیای خوشنویسی اسالمی در 
ادوار معاصر پرداخته است و بر موقتی بودن تالش هنرمندان 
از  استفاده  با  پیشین  شدۀ  فراموش  سنن  احیای  در  معاصر 
نوآوری اصرار دارد. او معتقد است این پدیده ای است موقتی 
غرب  هنر  با  و  شده  فراموش  قباًل  که  سنتی  نوآوری  برای 
سازگار شده است. در این پژوهش به تغییر معنا در گفتمان 
خوشنویسی اشاره ای نکرده است و بیشتر متمرکز بر جهان 
عرب و خیلی گذرا به ایران اشاره کرده است. مقالۀ دیگری با 
عنوان »تحلیل انتقاد گرایش های غالب بازار هنر معاصر ایران 
رویکردهای  نقد  به   )1398( فرهنگی«  هویت  به  رویکرد  با 
هنرمندان معاصر ایرانی به هویت فرهنگی می پردازد و نتیجه 
می گیرد که هویت فرهنگی مفهوم تاریخی خود را از دست 
این  در  است.  شده  فروش  جهت  کاالیی  به  تبدیل  و  داده 
پژوهش به عوامل کاالیی شدن آثار هنرمندان معاصر پرداخته 
عوامل  و  چگونگی  بررسی  حاضر،  پژوهش  با  آن  تفاوت  و 
تغییر در گفتمان خوشنویسی معاصر است. همچنین مقاالت 
متعددی درباره نقاشی- خط که با رویکردهای متفاوتی غیر 
از جنبه تغییر معنای گفتمانی هنر خوشنویسی ایران، انتشار 

یافته اند، فراوانند.

مبانی نظری
است  خطی  بلر3«  »شیال  تعریف  از  نقل  به  خوشنویسی: 
بیننده  در  زیباشناسانه  تأثیری  دارد  قصد  نگارنده اش  که 
ایجادکند؛ نوشتاری که نه  تنها به  واسطۀ محتوای معنایی اش 
پیامی را منتقل می کند، بلکه از طریق نمود ظاهری اش نیز 
سخن می گوید و در قیاس با علم زبان شناسی، خوشنویسی 
معنی،  بدین  گفتار.  در  است  فصاحت  همچون  نوشتار  برای 
خوشنویسی متضاِد بد خطی4 است )Blair, 2006, 14(. اما در 
اینجا مراد از به کارگرفتن خوشنویسی به مفهوم به کارگرفتن 
خوشنویسی با رویکرد خوشنویسانه در آثار هنرمندان معاصر 

ایران است.
- خوشنویسانه: نویسندگان و منتقدان همچنان در پی تعریفی 
جامع برای این گرایش جدید خوشنویسی هستند. حتی نام 
آن هم مسئله ساز شده است. برخی، مکتب حروفیه5 گفته اند و 
در ایران با عباراتی چون خط- نقاشی ویا نقاشی خط شناخته 
شده است. »وجدان علی« صاحب نظر و هنرمند اُردنی، عنوان 

.)Ali,1997,16( مکتب خوشنویسانه6را مناسب تر می داند
)تصویری  هنری  ازمتون  معنا  انتقادی7:  گفتمان  تحلیل   -
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دیداری( ناشی می شود که تابعی از بافتی از مینه فرهنگی، 
اجتماعی و سیاسی است. معنی و پیام از درون متن در بستر 
تاریخی زاده می شود. هیچ متن گفتار یا نوشتاری بی طرفانه 
نیست، بلکه به موقعیت خاصی وابسته است خواه آگاهانه و 
کشف  متون،  گفتمان  تحلیل  از  هدف  باشد.  ناآگاهانه  خواه 
معناست. گفتمان ها شأن نزول را روشن می کنند برای تشریح 
معنا در گفتمان ها با زمینۀ متن سر و کار ندارد، بلکه فراتر 
رفته و عوامل بیرون از متن یعنی بافت موقعیتی فرهنگی و 

اجتماعی را مورد واکاوی قرار می دهد.
نظری  منظر  از  را  گفتمان  تحلیل  انتقادی،  گفتمان  تحلیل 
ارتقا داده  و روش شناختی از سطح توصیف به سطح تبیین 
و از جنبۀ گسترۀ مفاهیم و محدوده پژوهش از سطح بافت 
کنشگر فراتر رفته و تا سطح کالن جامعه، تاریخ و بینش ها را 
دربر می گیرد. از این رو در بررسی روابط معنا در خوشنویسی 

از این روش استفاده می شود.
در واقع تحلیل گفتمان انتقادی، نوعی پژوهش گفتمانی است 
که وجه جامعه شناختی  آن ارجحیت دارد. همچنانکه از لفظ 
»انتقادی« برمی آید، در درجۀ اول به مسئلۀ سوءاستفاده از 
برابر قدرت  بازتولید و مقاومت در  نابرابری و  قدرت، سلطه، 
به  سازه گرایانه،  باگرایشی  دیدگاه  این  می پردازد.  متون  در 
خصایص  کشف  زبان،  چارچوب  در  هویت ها  ساخته  شدن  
روابط  بازتولید  و  زبان  کاربست های  سیاسی  و  ایدئولوژیک 
هم  و  خرد  درسطح  هم  تحلیلی  نگاهی  دارد.  توجه  قدرت 
تجربی  پژوهشی  و  متن،  تحلیل  بر  تکیه  با  کالن،  درسطح 
)فاضلی،88  است  جامعه شناسی  و  زبان شناسی  حیطۀ  در 

.)1383،
کنش  همنوعی  گفتمان  مثابه  به  زبان  رویکرد  این  در 
نوین  رویکرد   .)112  ،1389 یورگنسن،  و  )فیلیپس  است 
زبان شناسی انتقادی و به دنبال آن تحلیل گفتمان انتقادی، 
در دهه های اخیر گسترۀ وسیعی همچون رشته های ادبیات، 
را  روان شناسی  و  هنر  سیاسی،  علوم  فلسفه،  جامعه شناسی، 
استثمار  علیه  درنزاع  عنوان»مرجعی  به  و  است  برگرفته  در 
عباس زاده،  )کالنتری،  قرارمی گیرد«  استفاده  مورد  سلطه  و 
هنر  بنابراین   .)14  ،1388 محمدپور،  و  پورمحمد  سعادتی، 
معاصر ایران در سطوحی فراتر ازمتن و تفسیر شامل مطالعۀ 
اندیشه ای است که امکان خلق  آثار هنری را فراهم  فضای 
نهادهای  و  سیاسی  قدرت  نهادهای  مطالعۀ  مانند  می کند 
تحلیل  به کمک  که  غیره(  و  موزه ها  و  )دانشگاه ها  آموزشی 
گفتمان انتقادی می توان از آن پرده برداشت و روابط گفتمانی 
پرده  انتقادی  تبیین کرد. هدف تحلیل گفتمان  و  تفسیر  را 
 برداشتن ا ز روابط قدرت و سلطه از طریق بازاندیشی وتحلیل 

انتقادی تاریخ گذشته در پی فهم موقعیت کنونی است.

به  بصری  تحلیل  اضافه شدن   انتقادی:  گفتمان  تحلیل 
بودکه  نتیجه ای  متون  تحلیل  کنار  در  زبان شناختی  تحلیل 
نام  آن  از  چندوجهی  گفتمان  تحلیل  باعنوان  تحلیل گران 
بردند. پژوهشگران زبان شناس در اواخر دهه 1980 و 1990 
از طریق  تنها  نه  معنا  به  طورکلی  که  رسیدند  نتیجه  بدین 
پیدا  انتقال  نشانه شناختی  دیگر  وجوه  وسیله  به  بلکه  زبان 
احساس  »ونلیاون«  و  »کرس«  مانند  پژوهشگرانی  می کند. 
ابزار  جعبه  فاقد  نیز  بصری  تحلیل های  از  بسیاری  کردند 
دقیق،  توصیف  فرایند  در  تسهیل  موجبات  بتواند  که  است 
نویسندگان  این  نظر  به  آورد.  فراهم  را  موشکافانه  و  نظامند 
برخی ازاصول تحلیل زبان شناختی موجود در نظریه هالیدی 
)1978( همان گونه که در تحلیل گفتمان انتقادی به منزله 
اصولی برای تحلیل نظام مند استفاده می شد برای ارتباطات 

بصری هم می تواند به کارگرفته شود )مکین، 1397، 26(.
کارکردی  معنای  از  چندوجهی  گفتمان  در  گفتمان  مفهوم 
از منظر متفکرانی  و اجتماعی زبان ریشه می گیرد. گفتمان 
همچون ون دایک به مفهوم کاربرد زبان در بافتی خاص است 
)دایک، 1387، 16(. او در درجۀ اول، گفتار و پس از آن نوشتار 
را مد نظر قرار داده است. پس از انتقاد از رویکرد زبان شناسانۀ 
صرف مطالعات گفتمانی، وجه های دیگر همچون، تصویر و... و 

ارتباطات آن ها نیز افزوده شد.
بنابراین در بررسی و تحلیل آثار که در این پژوهش به عنوان 
آثار خوشنویسانه )خوشنویسی گونه( هستند یعنی هم دارای 
بر  تکیه  هستند  کجا  صورتی  به   متن  هم  و  تصویری  وجه 
یک رویکرد نمی تواند از فهم و ترجمه نزدیک آن رمزگشایی 
تحلیل  به  چندوجهی  انتقادی  گفتمان  از  می توان  اما  کند 
برآمده  که  بصری  نشانه شناختی  گزینه های  نقش  ایفای 
وابسته  ارتباطات  در  است  انتقادی  گفتمان های  تحلیل  از 
تحلیل  بر  که  نقدهایی  جمله  از  پرداخت.  قدرت،  روابط  به 
از  نیابت  به  را  متن ها  بوده:  این  است  وارد  انتقادی  گفتمان 
خورده  را  متن  فریب  نادانسته  است  ممکن  که  خوانندگانی 
باشند تحلیل می کند و همچنین به نیت های تولیدکنندگان 
متن به اندازه  کافی توجه نمی کند. لذا بنابر توصیۀ برخی از 
تحلیگران می توان تحلیل گفتمان انتقادی را با جامعه شناسی 
مطالعه  ارعمل  بافت  در  محقق  نظام مند  مستلزم حضور  که 
شده است، ترکیب کرد. عالوه براین تقویت تحلیل و آشنایی 
با اعتقادات و  نیت سازندگان متن با استفاده  از مصاحبه با 
تولیدکنندگان و کاربران متن نیز می تواند با تحلیل گفتمان 

انتقادی چند وجهی همراه باشد.

روش پژوهش
دیداری  ویژگی های  تحلیل  و  سنجش  به  مرحله  یک  در 



حجت امانی و همکاران 154

)بصری(، ساختاری و متن اثر )ژانر( و درسطح دیگری تفسیر 
بینامتنی و نسبت آن با تاریخ یا در واقع محتوی اثر مد نظر 
فضای  و  زمینه  مطالعۀ  دیگر  مرحلۀ  در  و  قرارخواهد گرفت 
اندیشه  ای است که در فراهم آوردن امکان خلق اثر مؤثر است 

و موجب باز تولید فضای گفتمانی می شود.
توصیفی–  روش  معیارهای  بر  مبتنی  حاضر  پژوهش  روش 
بر  عالوه  تحقیقات  از  گونه  این  در  است.  قیاسی  و  تحلیلی 
بررسی »وضع موجود« به تبیین »صفات و ویژگی های آن« 
چگونه بودن  دالیل  تبیین«  و  »تشریح  به  سپس  و  پرداخته 
کار  این  در  رو  این  از  می پردازد.  مسئله  وضعیت  چرایی  و 
چگونگی  به  انتخاب شده  نمونه های  از  استفاده  با  پژوهشی 
در  عاملی  عنوان  به  معاصر  خوشنویسی  در  معنا  تغییر 
براساس  معاصر  هنرمندان  آثار  در  معاصر  هنر   بومی سازی 
اهدافی که این تحقیق در مسیر آنها به حرکت درخواهدآمد، 

پرداخته می شود.

شیوۀ انتخاب هنرمند و آثار هنری
مبنای انتخاب هنرمندان و آثارشان براساس شهرت در یک 
گروه خاص هنری و همچنین حضور در عرصه های مختلف 
حراج  بازارهای  و  دانشگاهی  مراکز  نمایشگاه،  مانند  هنری 
آثار هنری بوده است زیرا پرتکراربودن این گونه آثار توسط 
به  یا گفتمان های حاکم و رقیب در جامعه  نهادهای حاکم، 
بر  بیشتری  تأثیر  وغیره  مقاالت  کاتالوگ،  در  بازنشر  واسطۀ 
جامعه داشته اند تا آثاری که گذرا در نمایشگاهی در معرض 
دید قرارگرفته اند. همچنین پرکاری این هنرمندان در تولید 
آثار هنری در جهت شناساندن سبک و شیوۀ خود نیز در نظر 

گرفته شده است.
معنی  و  محتوا  تعیین  برای  پژوهش  روش شناختی  راهبرد 
معیارهای  و  ضوابط  بر  مبتنی  معاصرایران  خوشنویسی 
انتقادی  گفتمان  »تحلیل  به  ویژه  گفتمان«  روش»تحلیل 

چندوجهی«خواهد بود.
کیفی  روش  از  پژوهش  این  یافته های  تحلیل  و  تجزیه  در 
پـی  در  کیفـی  روش  در  راهبرد  شدکه  خواهد  استفاده 
از  و  هستند  اسـتقرایی  تحلیـل  طریـق  از  اغلب  شـناخت 
کلـی حرکـت  مـشاهده های  سـوی  بـه  مشاهده های خاص 
اینکه  به  توجه  با  پژوهشگران  برخی  زعم  به  اما  مـی کننـد 
معرف همه ابعاد آن نیست، بنابراین می توان از روش ترکیبی 

استقرا و قیاس بهره برد.

زمینه ها و بسترهای تاریخی
تحوالت،  با  رویارویی  تاریخی  بستر  بر  ایران  در  مدرنیته 
چالش ها و بحران های مختلفی در قرن های 12 و 13 ه. ش. 

)درخالل جنگ های ایران و روس( و همچون گسست تاریخی 
خشنی تجربه شد )ضیاءابراهیمی، 1396، 30(. ریشۀ امروزی 
یافته  ظهور  و  بروز  درتحوالتی  که  فرهنگی  سیاست گذاری 
نتیجۀ و رود مدرنیسم به ایران و نوعی از تجربۀ مدرنیته بوده 
بدین ترتیب  است.  یافته  راه  حکومت  بینش  در  مرور  به  که 
مسئلۀ سیاست گذاری فرهنگی و گفتمان های حاکم که توسط 
دولت ها شکل می گیرند به عنوان عامل اساسی در چگونگی 
شکل گیری هنرها مورد توجه است. بنابراین  در ایران می توان 
تحوالت فرهنگی و هنری مبتنی بر سیاست های فرهنگی را 
به سه دوره تقسیم کرد: 1. دورۀپیشاانقالب وگفتمان های ملی 
و اصالت گرا 2. دورۀ انقالب اسالمی و گفتمان هنر ارزشی و 

اسالمی 3. دورۀ اصالح  طلبان و گفتمان اصالح طلبی.
1. دوران پیشاانقالب وگفتمان های ملی و اصالت گرا

دوران پیشاانقالب شامل دورۀ قاجاریه، مشروطه، پهلوی اول 
و پهلوی دوم، یا به عبارت دیگر دورۀ 1285-1304 )تصویب 
)سقوط  قاجار(،1320-1304  سقوط  تا  مشروطه  قانون 
که  است  دوم  پهلوی  سقوط   1357 تا   1320 اول(،  پهلوی 
به طور اختصار به مؤلفه های مهم آن اشاره می شود؛ بازنگری 
و یکی  ایران  زمین  ایران که پیش تر  در جغرافی ای سیاسی 
ازاقلیم های هفت گانه پنداشته می شد و تبدیل شدن به ایران 
اسالمی،  امت  به جای  ایران  ملت  مفهوم  کنونی، جایگزینی 
که  روشنفکرانی  به سمت  انسانی  علوم  حوزه  از  علم  انتقال 
با غرب ارتباط داشتند. حرکت تدریجی از مدرسه - مکتب 
دانشمندان  منزلت  تقلیل  که سبب  دانشگاه  و  دارالفنون  به 
دینی از علما به روحانیان شد، تشکیل مجلس شورای ملی، 
ظهور برداشتی متفاوت از سیاست که بر کوشش مردم برای 
به خدمت  گرفتند ولی در پیشبرد منافع همگانی ملت مبتنی 
پادشاهان  ثروت شخصی  و  بخت  از  دولت  تغییرمعنای  بود، 
به نهادی پابرجا برای پیشبرد منافع همگانی )توکلی طرقی، 
و  تغییر  همگی  دیگر  موارد  بسیاری  و   )17-13  ،1395
تحوالتی بودند که در نتیجۀ رویارویی با مدرنیته، صورت بندی 
اجتماعی، فرهنگی و سیاسی جدیدی را بر جامعۀ ایران حاکم 
کردند. نخستین نشانه های ظهور سیاست فرهنگی برخاسته 
از حکومت مندی به معنای امروزی نیز در این دوره بررسی 
می شود. تأسیس دارالفنون و چاپ وقایع االتفاقیه در سال های 
و  مدارس  تأسیس  همچنین  ش.  ه..   1230 تا   1297 بین 
نهادهای  عباس میرزا،تأسیس  زمان  در  مختلف  دانشگاه های 
اعزام  ایران،  در  خارجیان  به  وسیلۀ  آموزشی  و  فرهنگی 
چاپ  چاپ،  صنعت  تأسیس  کشور،  از  خارج  به  دانشجویان 
ترجمۀ  فارسی،  رسم الخط  ساماندهی  مطبوعات،  و گسترش 
ک.  )ر.  ایران  تاریخ  بازخوانی  مختلف،  زبان های  از  متون 
اتابکی،  1396؛  ضیاءابراهیمی،  1389؛   ،1386 آبراهامیان، 
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1391( و بسیاری موارد دیگر، همگی به نوعی در چارچوب 
و  )خالق پناه  می گیرند  قرار  پیشامشروطه  فرهنگی  سیاست 

سنائی، 1399، 67(.
سیاست  گفتمان  ظهور  شاهد  مشروطه  استقرار  از  پس 
فرهنگی هستیم. چنانکه گفتمان مشروطه در آزادی خواهی 
و ضدیت بااستبداد، قانون خواهی، عدالت طلبی و تجددطلبی 
تبلور می یابد، مؤلفه تجدد، به عنوان شاه بیت این گفتمان، 
در دورۀ بعد با شدت وحّدت بیشتر ادامه دارد و مهم تر آنکه 
به مرحله اجرا نیز در می آید. در این گفتمان دولت به عنوان 
کارگزار قوانین مطرح شده از جمله قانون مطبوعات و آزادی 
فرهنگی که تاریخ ایران از منظر زیباشناختی و زبان فارسی 
را پیش می برد. اندیشه های میهن پرستانه در دورۀ مشروطه، 
پیش از هر هنری در شعر جلوه گر شد. عارف قزوینی، ایرج 
ملک  اعتصامی،  پروین  نسیم شمال،  عشقی،  میرزادۀ  میرزا، 
ابوالقاسم  و  دهخدا  اکبر  علی  یزدی،  فرخی  بهار،  الشعراء 
و  استبدادی  حکومتی  نظام  نقد  به  خود  اشعار  در  الهوتی 
تقی زادگان،  و  )مریدی  پرداختند  عماری  است  فراگیر  نظام 

 .)146 ،1391
با این پیش فرض در دوران پهلوی اول بعد از ایجاد آرامش، 
حوزۀ  در  رضاشاه  اقدامات  که  بود  فرهنگ  حوزۀ  به  توجه 
را می توان  هنرها  بر  آن  تأثیر مستقیم  نتیجه  در  و  فرهنگ 
مدرن«  »ملّت-دولت سازی  مدرن سازی  فرایند  از  بخشی 
چون  هنری  و  فرهنگی  نهادهای  تأسیس  ازجمله  دانست. 
ادارۀ باستان شناسی به دنبال توجه به حفظ میراث فرهنگی، 
در  اقوام  و  بومی  هنرهای  ناخت  برایش  عامه  فرهنگ  ادارۀ 
هنرهای  هنرستان  هم چنین  و  ملیت  مفهوم  یکپارچه سازی 
بود.  کشور  در  هنر  رسمی  آموزش  رسمی  آغاز  که  تزیینی 
ساخت  برنامه  جهت  در  نیز  هنری  نهادهای  و  مراکز  ایجاد 
ایران مدرن در دورۀ پهلوی اول آغاز شد. ساخت موزه ها که 
جزو نخستین نهادهای مربوط به هنراز فرایند مدرنیزاسیون 
بودند در تهران کنار بناهایی همچون سالن تئاتر و کتابخانه 
به شکلی جدی آغاز شد تا از جایگاه مدرن نگاهی به تاریخ و 

فرهنگ گذشته نیز شود.
و  مجسمه سازی  چون  کاربردی  هنرهای  فرایند  این  در 
معماری که می توانستند به عنوان ابزار تبلیغاتی در پیشبرد 
بسته شدن  با  و  شده  برجسته سازی  باشند  حکومت  اهداف 
مدرسه صنایع مستظرفه )که باحمایت کمال الملک تأسیس 
حاشیه  به  نقاشی  جمله  از  غیرکاربردی  هنرهای  بود(  شده 
رانده شد. در زمینه هنر خوشنویسی نیز که در امتداد دوره 
قاجار قرار داشت بابرجسته سازی خطوط نستعلیق و شکسته 
اسالمی  آنها، سایر خطوط  کاربردی بودن  از جهت  نستعلیق 
ایرانی  ملیت  که  آنجایی  از  دیگر  بیان  به  رفتند.  حاشیه  به 

گفتمان غالب بود و نوعی بیگانه  ستیزی از جمله عرب ستیزی 
بر سیاست های فرهنگی پهلوی حاکم بود، تمرکز اصلی بر خط 
نستعلیق گذاشته شد که درکتیبه های معماری، اوراق دولتی، 
سکه و پول رایج و غیره نمادپردازی شد و سایرخطوط اسالمی 
را در سایه قرار داد. گفتمان دیگری که دردورۀ پهلوی اول 
با تأسیس انجمن آثار ملی شکل گرفت گفتمان ناسیونالیسم 
بود. انجمن آثار ملی با هدف تبلیغ ملی گرایی بناهایی باتأثیر 
از هنر ایران پیش از اسالم مانند مقبره فردوسی، خیام، ابوعلی 
سینا و کمال الملک ساخت. به گونه ای که درکتیبه های این 
بناها ازخوشنویسی نستعلیق و به  طور نمونه در مقبرۀ خیام 
استفاده  ترسل  یا  تعلیق  یعنی خط  ایرانی  نخستین خط  از 

شده بود.
»ناسیونالیسم  نماینده  که  رضاشاه  حکومت  سقوط  با 
تجدد گرا« بود در دهه نخست عصر پهلوی دوم، جامعۀ ایرانی 
شاهد پیدایش »ناسیونالیسم ضداستعماری« بود که مهم ترین 
دستاورد آن »ملی کردن صنعت نفت« است. پس از دخالت 
مستقیم آمریکا در شکست مصدق، اندیشه های ضداستعماری  
در سطح  گرفت.  قوت  جامعه  در  غرب  به  نسبت  انتقادی  و 
جهانی نیز نزاع میان بلوک شرق و غرب باال گرفت نهضت ها یا 
ستقالل طلبانه قرین شد و در میان روشنفکران جهان سومی 
رفته رفته گرایشی ظاهر شد که آن ها را به سمت هویت های 
بومی و سنت های محلی  شان سوق داد. تشدید این وضع به 
ویژه  در دهۀ شصت میالدی بر کل گفتمان هویتی این دوره 
ایران آثار قطعی گذاشت )کچوئیان،1387، 125( و گفتمان 
و  )مریدی  گرفت  شکل  خویشتن  به  بازگشت  یا  اصالت گرا 

تقی زادگان، 1391، 147(.
از این رو ناسیونالیسم در دوره پهلوی دوم نیز به عنوان بخش 
بزرگی از سیاست های فرهنگی تداوم یافت با این تفاوت که 
حذف عناصر و نشانگان اسالمی که در گفتمان مسلط حضور 
داشت تا حدود زیادی تعدیل شده بود. درهمین راستا ادارۀ 
هنرهای زیبا با اهداف حمایت مالی از هنرمندان با گفتمان 
غالب ناسیونالیسم شکل گرفت. »ادارۀ هنرهای زیبای کشور« 
یکی از نخستین سازمان های دولتی بود که با هدف گردآوری 
سرمایه های فرهنگی ایران درسال 1329 شمسی تأسیس شد 
به سازی  نخست  داشت:  به دنبال  را  مهم  دو هدف  ابتدا  از  و 
مراکزی  و  ادارات  ایجاد  دیگری  و  ملی  هنرهای  گسترش  و 
که به توسعه و تربیت سایر رشته های هنری بپردازد. نتیجۀ 
باستان گرایی  و  ایرانی گری  نوعی  ظهور  موجب  عوامل  این 
مشروعیت بخشی  هدف  با  گرچه  شد،  دوم  پهلوی  دورۀ  در 
تاریخ  به  را  خود  نسبت  سلطنتی،  نظام  ساختار  به  بیشتر 
کهن هخامنشی متصل می کرد، اما در حوزه های فرهنگی به 
بهره گیری از میراث دوران ایران پس از اسالم نیز گرایشاتی 
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داشت. همچنین درهمین سال در عرصه خوشنویسی، انجمن 
و دیگر  با همت »سیدحسین میرخانی«  ایران  خوشنویسان 
بوذری«  کاوه«،»ابراهیم  نظیر»علی اکبر  معاصر  خوشنویسانه 
بیانی« محقق  اهتمام »مهدی  با  و  و»سیدحسن میرخانی«، 
با همکاری وزارت  و استاد دانشگاه به عنوان نهادی مردمی 
آزادخوشنویسی«  »کالس های  باعنوان  وقت  هنر  و  فرهنگ 
خوشنویسی  آموزش  بدین ترتیب  شد.  راه اندازی  و  تأسیس 
قالب منسجم تری  بود در  قالب خط نستعلیق  بیشتر در  که 
هنرهای  دانشکدۀ  و  تهران  دانشگاه  تأسیس  با  شد.  فراگیر 
اعطای  و  شمسی  بیست  دهۀ  سال های  نخستین  در  زیبا 
دانش آموختگان  از  تعدادی  به  دولتی  تحصیلی  سفرهای 
هنرهای تجسمی به اروپا و بازگشت  آنها در اواخر این دهه، 
آپادانا  وگالری  باانجمن خروس جنگی  ایران  نوگرای  نقاشی 
اول  نسل  نظر می رسد حتی   به  اما  آغاز می کند.  را  کارش 
نقاشان نوگرای ایران نیز مهمترین آثار نقاشی نوگرای خود 
را ذیل گفتمان کلی ملّی گرایی شکل می دهند )اسماعیل زاده 
بومی سازی8  آنان  ،123(.چراکه دغدغۀ  و شادقزوینی،1396 
قالب هایی بود که در اروپا آموخته بودند. این  روند را به نوع 
پیچیده تر آن در نقاشان نسل دوم  نوگرای ایران نیز می توان 
بومی  میراث  و  فرهنگ  از  استفاده  برای  تالش  در  که  دید 

ایرانی جهت خلق آثار ایرانی بودند.
• گفتمان اصالتگرای با بازگشت به هویت ملی خویشتن

دهه1340 ه.ش )دهه 1960 میالدی( مقارن با شکل گیری 
از جنگ جهانی  برابر غرب پس  اندیشه هایی چون شرق در 
دوم بود که توسط روشنفکران جهان سوم مطرح شد. بدین 
 ترتیب برخالف گفتمان ملی گرایی قبلی که در جهت حذف 
سنت دینی بود گفتمان اصالت گرا در پی تلفیق سنت دینی 
انتقادی  ابتدا سویۀ  در  که  گفتمان  این  برآمدند.  مدرنیته  و 
داشت به  زودی توسط حکومت پذیرفته و با اندیشه های»علی 
سبب  همچنین  شد.  تقویت  احمد«  آل  و»جالل  شریعتی« 
نهایت  در  و  فرهنگی  برنامه های  و  فرهنگی  سیاست  تنظیم 
شد.   1346 درسال  هنر«  و  فرهنگ  عالی  »شورای  تأسیس 
اصیل  فرهنگ  مفهوم   1350 و   1340 دردهه های  بنابراین 
طرف  از  هم  نظریه پردازی  مرکزی  محور  مثابۀ  به  ایرانی 
توجه  مورد  حکومت  سوی  از  هم  و  روشنفکران  و  نخبگان 
حفظ  همراه  به  تجددگرایانه  اندیشۀ  این رو  از  قرارگرفت. 
میراث فرهنگی در ایجاد نهادهای هنری مانند موزه های کاخ 
مرمر، هنر اصفهان، هنر شیراز وکرمان، همچنین موزه رضا 
عباسی و نظایر آن با هدف حفظ، نگهداری و نمایش میراث 
فرهنگی پیشین برآمدند. هنرخوشنویسی همچنان به عنوان 
نمادی از هنرهای سنتی جایگاه خود را داشت و نگاه دوباره 
به فرهنگ خود باعث کشف دوبارۀ خوشنویسی توسط برخی 

از هنرمندان شد که درکنار جنبش سقاخانه شکل مدرنی به 
خود گرفت. زیرا دو جریان سقاخانه و نقاشی خط می توانستند 
به نوعی تمامی این گفتمان ها را در خود به شکلی نمادین در 
کنار هم جمع کنند؛ در واقع هم دارای بیانی مدرن بودند و 
هم با ارجاع به گذشته مفهوم »ملّیت« )همراه باسنت دینی( 
را عرضه می کردند )همان، 29(. با این وجود می توان در ایران 
اولین تغییر در معنای گفتمان خوشنویسی ایرانی را در تالقی 

با هنر مدرن در جنبش سقاخانه دانست.
• مکتب سقاخانه تالقی گفتمان خوشنویسی و هنر مدرن

سیاست های متناقض حکومت پهلوی به عنوان قدرت مسلط 
روابط  به دنبال گسترش  یک سو  از  حاکم  گفتمان  همان  یا 
تأکید  باستانی  ملی گرایی  بر  دیگر  سوی  از  و  بود  غرب  با 
داشت. بنابراین هنرمندان تحت نفوذ سلطۀ قدرت از یک سو 
به دنبال همگامی با جریان مدرنیسم غربی و از سوی دیگر در 

جستجوی هویت ایرانی در هنرشان بودند.
با  نوعی  به  که  مدرنیسم  رویکرد  با  ملی گرایانه  گرایش 
در  داشت  تطابق  پهلوی  حکومت  فرهنگی  سیاست های 
دهه های40 و 50 علی رغم مخالفت های آشکار نظریه پردازان 
غرب ستیز، مورد حمایت کارگزاران فرهنگی قرار گرفت. در 
این میان جنبش سقاخانه پاسخ مناسبی بود به سیاست گذاری 
هنری حکومت در پیوند میان مدرنیسم و ملی گرایی در هنر 

نقاشی نوگرای ایران )حسینی راد و خلیلی،1391 ،15(.
نقاشان این مکتب اگرچه در اسلوب و سبک از روش جهانی 
زمان الهام می گیرند، اما موضوع ها و نقش مایه های سنتی و 
از  خوشنویسی  آنها  میان  در  که  می برند  کار  به  را  مرسوم 
راه  هنرمندان»سقاخانه  است.  برخوردار  ویژه ای  اهمیت 
رسیدن به هنری با هویت را نه در انتخاب موضوع های مألوف 
و یا استفاده از نگارگری قدیم، بلکه در بهره گیری از گنجینۀ 
هنرهای تزیینی و عامیانه و نیز خوشنویسی فارسی دانستند« 

)پاکباز،1390، 214(.
از میان هنرمندان مکتب سقاخانه نیز  »حسین زنده رودی« 
مدعی اولین نفر در توسعۀ نقاشی خط در جهان عرب بوده 
است. در حالی که در جهان اسالم پیشتر از دهه 1960م.، 
این  دیگر  هنرمندان  و  )حروف گراها(  لتریست ها  جنبش 
دیگری  هنرمند  می توان سه  ایران  در  داشته اند.  را  تجربه ها 
که پیش از او خوشنویسی را در آثارشان به کارگرفته اند نام 
برد: محمد صابر فیوضی )1288-1352 ه. ش.( از جملۀ این 
خوشنویسی  اما  نداشت،  نمایشگاهی  اگرچه  بود؛  هنرمندان 
تجربه  دوم  از جنگ جهانی  بعد  - خط  نقاشی  عنوان  به  را 
کرد )تصویر 1(. همچنین »ناصر عصار« که اساس کارهایش 
بود.  تأثیرات هنر شرق  به همراه  پایه خوشنویسی خطی  بر 
که  ه. ش.(   1391-1305( منصوره حسینی  اینها  بر  افزون 
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ایرانی در شکل مدرن، هنرمند:  بکارگیری خط  نمونه های  اولین  از  تصویر1. 
محمد صابر فیوضی. مأخذ: آرشیو گالری شمس تهران.

پیوند خوشنویسی و فضای آبسترۀ آن را در خط نقاشی های 
این هنرمند به خوبی می توان احساس کرد. »رنگ های آبی 
را ترسیم می کنند که همچون  توفانی  در پس زمینه فضایی 
گویی  می رسند؛  نظر  به  ایرانی  خوشنویسی  در  قلم  حرکت 
نقاش در پی سرودن شعری است درباره زندگی«9)تصویر 2(.

از  استفاده  به رغم  زنده رودی«  »حسین  آثار  وجود  این  با 
خوشنویسی سنتی در آثارش مدعی است که استفاده از نسخ 
خطی در آثارش نه فقط زیبایی صرف است، بلکه برای قدرت 
متن و نص آن است و بیان فکری بوده که تنها نوشتار آن 
واژۀ  جای  به  می دهد  ترجیح  او  بیاورد.  به وجود  می تواند  را 
.)Ali, 1997, 156( کند  استفاده  نوشتار  از  خوشنویسی 

در  را  مذهبی  و  سنتی  خوشنویسی  وی  ادعاهایش،  به رغم 
برخی آثارش دستمایه قرار داده و با ایجاد فرم و حرکت های 
مدرن گونه روی آن معنای دیگری به خوشنویسی داده است 
را  زنده رودی  آثار خوشنویسانۀ  معنا درمجموعه  )تصویر 3(. 
می توان به طور خالصه حاصل گفتمان ملی گرایانه دانست که 

در جهت هویت سازی از خوشنویسی ایرانی بهره برده است.
هم  که  است  سقاخانه  هنرمندان  دیگر  از  تناولی«  »پرویز 
اشیای فلزی، طلسم های مصور و ادعیه و حرزها را گرد آورد 
و هم مجسمه هایی را ساخت که یادآور مقابر مذهبی و اشیای 
مرتبط به آنهاست. او با مصالح متنوع ــ از برنز و مس و برنج 
حلقه های  از  مختلف،  ابعاد  در  ــ  ُرس  گل  تا  آهن قراضه  و 
کار  عمومی،  متری  چهار  سه   تندیس های  تا  کوچک  بسیار 

تصویر 2. منصوره حسینی )1305-1391 ه. ش.( ازپیشگامان بکارگیری خط 
ایرانی در شکل مدرن. مأخذ: آرشیو فرهنگستان هنر.

حسین  هنرمند:  مدرن.  حرکت های  با  ایرانی  خوشنویسی  ترکیب  تصویر3. 
.Ali, 1997 :زنده روی )زاده 1316 ه. ش.(. مأخذ

واژۀ  تندیس وار  بازنمایی  او  آثار  مضمون  مشهورترین  کرد. 
در  نخستین بار  که  اولیه اش،  ترکیب بندی  در  است.  »هیچ« 
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درآمد،  نمایش  به  تهران  »بورگزه10«  گالری  در  سال 1965 
دستانی گچی نرده هایی مسی را گرفته اند که برفرازشان کلمۀ 
هیچ فارسی در میان حلقه های پالستیکی نشسته است. در 
ارائه های بعدی عناصر فرعی یا با کل ترکیب هماهنگ یا حتی 

.)Blair, 2006, 18( حذف شده اند
در  پیشگام  هنرمند  عنوان  به  تناولی  متنوع  آثار  مجموعه 
مکتب سقاخانه نیز برگرفته از گفتمان ملی گرایی در راستای 
هویت بخشی ایرانی است که در آثارش از خوشنویسی ایرانی 
این  از  است.  کرده  استفاده  غیره  و  طلسم  و  ادعیه  از  ملهم 
عنوان  به  باشد  خوشنویسی  آنکه  از  پیش  خوشنویسی  رو 
رفته  کار  به  مدرن  فرمی  قالب  در  یا  و  تزیینی  عنصری 
سنت،  از  هنرمندان  این  بهره گیری  مجموع،  در  »اما  است. 
مضمونی  به  اشاره  تا  بود  سنت  به  بیشترارجاعی»صوری« 
تداعی گر یا محتوایی مفهومی؛ کیفیتی که در گرایش انتزاعی 
این جریان مشهودتر است. به عبارت دیگر آنها برسنت های 
تصویری )شامل اشکال، نقش مایه ها، رنگ ها و غیره( متمرکز 
قابل  پیوندی  می توانست  هم  درکنار  این ها  همۀ  که  شدند 
درک با کار مایه های سنتی وگاه مذهبی ایجادکند تا ارجاع به 

محتوایی خاص« )کشمیرشکن، 1394، 107 - 109(.

2. دوره انقالب اسالمی و گفتمان سیاست فرهنگی اسالمی– 
ایرانی

کرده  حاکم  ایران  بر  فرهنگی  نظمی  اسالمی  انقالب  وقوع 
امام خمینی )ره( در  باارزش های دینی رهنمودهای  بود که 
سال های قبل از انقالب که با هدف تقویت شعائر اسالمی و 
اندیشه های اسالمی در بسیج مردم بود  شکل گیری بنیادین 
پیوند داشت. بر این اساس در اولین سال های پس از انقالب 
برنامه ریزی فرهنگی در رأس قرار گرفت و اصول زیادی برای 
اسالمی   - ایرانی  فرهنگ  رسیدند.  تصویب  به  و  تدوین  آن 
به عنوان دال مرکزی مفصل بندی گفتمان سیاست فرهنگی 
دولتی با تأکید بر مهندسی و در نظرگرفتن دال هایی همچون 
و  علمی  پیشرفت  متکثر،  فرهنگی  هویت  انقالبی،  روحیۀ 
دال  این  و غیره حول  فارسی، معنویت گرایی  زبان  فرهنگی، 
هویت  هرآنچه  برجسته سازی  شد.  ترسیم  ارز  هم  مرکزی 
اسالمی– ایرانی مبتنی بر آرمان های اسالم شیعی را تقویت و 
بازنمایی می کند و به حاشیه رانی هرآنچه این دال مرکزی را 
با چالش روبه رو می کند، مهم ترین راهبرد گفتمانی این دوره 
است.  در متون بررسی شده، هدف غایی سیاست فرهنگی، بر 
ساخت هویتی اسالمی - ایرانی و وحدتی است که در نتیجۀ 
هم ارزی دال های ذکرشده حاصل می شود )خالق پناه و سنائی، 

.)69 ،1399
و  فرهنگی  سیاست های  و  فرهنگ  اسالمی،  انقالب  از  پس 

مشخص  کردن حوزه های آن در دست دولت قرار گرفته است 
فرهنگی  سیاست  گفتمان  مدرنیسم،  با  رویارویی  برابر  در  و 
مدرنیسم  دینی،گفتمان های  ساحت  در  که  گرفت  شکل 
انقالب و  بود. در سال های نخست  اسالمی و اسالم سیاسی 
جنگ، هنر ایدئولوژیک اسالمی هنر دفاع مقدس را می توان به 
عنوان مهم ترین جریان هنری ایران در آن برهه دانست. هنر 
ارزشی برخالف هنر اسالمی که اغلب با فرم های هنری و قواعد 
زیباشناختی شناخته می شوند، بیشتر به مضامین و محتوای 
شهادت طلبی،  اسالمی،  جهاد  مانند  می پردازد  اسالمی  پیام 
قرب به خدا و ایثار؛ همچنین با مضامینی چون ظلم ستیزی، 
ماده گرایانه  اندیشه های  برابر  در  استکبارستیزی  و  استعمار 
دنیای غرب قرارگرفت و با خوارشمردن رفاه طلبی، دنیاخواهی 
و اندیشۀ حسابگرانه بر اندیشه اصالح گرای اخروی تأکیدکرد. 
به این ترتیب هنر متعهد ارزشی، اسالمی و انقالبی به عنوان 
شکل  اسالمی  انقالب  جریان  در  ملی  هنر  از  تازه ای  شکل 
گرفت )مریدی و تقی زادگان، 1391 ،154(. به عبارت دیگر 
می توان گفت گفتمان هنر انقالب به عنوان گفتمان رسمی 
و حاکم بود. آثار »محمد احصایی« در زمرۀ هنرمندانی است 
عنوان  به  حروف  و  کلمات  می گیرند؛  قرار  گروه  این  در  که 
خوشنویسی در آثار او گاه به عنوان حامل پیام و کالم الهی 
است و گاه کلمات شامل عبارت های عرفانی  و فلسفی مانند 
»آن« ،»عشق« و ازین دست مفاهیم قرار می گیرد. مقصود از 
خطاطی قرآنی در آثار احصایی این است که یک جور رحمت 
بصری برای روح به وجود بیاید، تا بلکه بتواند از او برخوردار 

شود و به تعالی برسد )فوالدوند،1390، 29(؛ )تصویر 4(.

3. گفتمان اصالح طلبی
پایان جنگ، شروع دورۀ جدیدی برای فعالیت جامعۀ سیاسی 
ایران بود. در این دوره شرایط سیاسی و اجتماعی تغییر یافت 

تصویر 4. بکارگیری خوشنویسی ایرانی در شکل مدرن. هنرمند: محمداحصایی 
)زاده 1318 ه. ش.(.مأخذ: آرشیو مجله هنر فردا.
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و منازعه میان هنر انقالبی به عنوان دالمرکزی هویت ملی با 
گفتمان اصالح طلبی شکل گرفت.

با آغاز دوران حاکمیت اصالحات، جامعۀ مدنی بیش از پیش 
به  یکدیگر  با  مختلفی  گفتمان های  و  گرفت  توجه  درکانون 
و  اسالم گرایی  ترکیب  ایدۀ  دوره  دراین  می پرداختند  رقابت 
سنت های  که  تفاوت  این  با  گرفت  جان  دوباره  ملی گرایی 
تاریخ فرهنگی اسالم از اسالم گرایی ایدئولوژیک بیشتر مورد 
عنوان  به  فرهنگی  میراث   1382 درسال  گرفت.  قرار  توجه 
و  استقالل  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  وزارت  از  سازمان،  یک 
رسمیت یافت تااحیاگر هنر سنتی اسالمی باشد. در این دوره 
آثار هنری بار دیگر به تلفیق تزیین های اسالمی و مضامین 
مدرن پرداختند و آثار نقاشی های مکتب سقاخانۀ دهه 1340 
بار دیگر مورد توجه قرارگرفت )مریدی و تقی زادگان،1391، 

.)157
این  در  تمدن ها  گفتگوی  ایدۀ  و  مدنی  جامعۀ  بر  تأکید  با 
رسانه های  و  ارتباطات  عرصه  در  تغییرات  و  یکسو  از  دوره 
که  نو  جهان  ایده های  با  را  هنرمندان  دیگر  سوی  از  جهان 
و  کرد  آشنا  بود  کشور  در  هنر  رسمی  آموزش های  از  فراتر 
به  عموماً  که  جدید  هنرهای  به  جوان  نسل  گرایش  موج 
تقلید از غرب بودند و از سوی نهادهایی چون موزه هنرهای 
معاصر وقت حمایت می شدند موجب منازعه و رقابت میان 
هنر  و  اسالمی(  ایدئولوژیک  )هنر  ارزشی  هنر  گفتمان های 
هنر  گفتمان  با حاکمیت  اسالمی( شدکه  )هنرسنتی  سنتی 
با مفاهیم  جدید و سعی در بومی نشان  دادن جلوه های آن 
ایرانی و دینی توانستند هنرمندان باگرایش های مختلف را به 

سمت این پدیده ها جذب کنند.
با تغییر وزیر ارشاد درسال 1379 مدیریت موزه هم تغییرکرد 
و در اختیار نقاشان متجدد غیرسیاسی قرار گرفت که پیش از 
انقالب هم مورد حمایت بودند، اما در این سال ها در حاشیه 
»مهدی  که  نقاشی  دوساالنۀ  پنجمین  برگزاری  با  بودند. 
حسینی« دبیری آن را برعهده داشت فرصتی برای هنرمندان 
متجدد غیرسیاسی فراهم آورد و هنرمندان هنرسنتی ازجمله 
نقاشی خط به حاشیه رانده شدند. دبیر بی ینال به صراحت در 
ابتدای کاتالوگ نوشت که آثار بازاری )نگارگری،نقاشی خط و 
واقع نما( در بی ینال ها جایی ندارند. هرچندکاتالوگ براساس 
از  نفر  ده  از  آثاری  ازآن  پیش  بود،  الفبا چیده شده  حروف 
شرکت کننده ها حذف شد. بدین ترتیب، اثری که با ایدئولوژی 
هنرمندان متجدد غیرسیاسی مطابقت نداشته، درپرونده این 

بی ینال ثبت نشد )افسریان، 1388، 190(.
ششمین دوساالنه نیز به همین روند برگزار شد و تا حدود 
زیادی  هنرمندان انقالب و هنرمندان سنتی با سرمایه نقاشی 
گفتمان  توسط  نقاشی  تبلیغات  و  بودند  حاشیه  در  خط 

قرار  گروه  این  اختیار  و  شدند  دیده  برای  فرصتی  رسمی 
در  را  خود  فعالیت های  همچنان  خوشنویسان  اما  نمی داد 
قالب انجمن خوشنویسان و آموزش های آزاد ادامه می دادند 
و جهت نمایش بیشتر از فضاهای وابسته به  دولت بهره مند 
اصالح طلبی  گفتمان  گفت  می توان  به طورخالصه  می شدند. 
ایجادکرد،  هنری  درگفتمان های  نابرابری  فرصت های  گرچه 
فراهم  نیز  را  تجسمی  هنرهای  توسعه  و  رونق  شرایط  اما 
برگزاری  و  انجمن ها  هنری،  گروه های  شکل گیری  آورد. 
ایده  با  ازکشور  خارج  و  داخل  در  گروهی  نمایشگاه های 

گفتگوی تمدن ها ازجملۀ این دستاوردهاست.
سیاسی  جریان های  و  اجتماعی  ساختار  در  دوباره  تغییر  با 
ناشی ازآن، توسعۀ روابط هنرمندان با خارج ازکشور و فضای 
متکثر فکری نهادهای قدرت و مولد جدیدی چون گالری ها  و 
موزه ها را شاهد هستیم که به طورکلی توسط بخش خصوصی 
اداره می شوند. بازارهای جدید خارج از کشور در برابرگفتمان 
رسمی هنری که به عنوان گفتمان حوزه هنری می توان از آن 
نام برد، قرارگرفتند. در این شرایط گفتمان ها در میدان رقابت 
کنار یکدیگرند و موجب بروز آثار هنری خوشنویسانه متنوعی 
می شود.  دیده  آنها  در  وضوح  به  معنا  تغییر  که  است  شده 
کلمات  و  حروف  زیبایی شناسی  آثارترکیب  از  گونه  این  در 
خوشنویسی اسالمی بدون درنظرگرفتن معنایی خاص و صرفاً 
برای ایجاد ترکیب بندی زیبای دیداری را شاهد هستیم مانند 
آثار »فرهاد مشیری«که حروف و اعداد را کنار یکدیگر بدون 
هدف معنایی چیدمان می کند. از دیدگاه این هنرمندان بیش 
از القای مفهوم حروف و کلمات، جنبه های زیبایی و تزیینی 
حروف در نظر گرفته می شوند. چرا که این حروف صدها سال 
خوشنویسان  توسط  و  کرده  طی  را  دگردیسی  و  دگرگونی 
زیبا  و  متناسب  شکلی  به  زیاد  ممارست  با  خوش قریحه 
دستمایۀ  دیداری  شکل  به واسطۀ  که  »هـ«  مانند  رسیده اند 
خلق آثار توسط چندین هنرمند مانند »حسین زنده رودی«، 

»فریدون امیدی« و »مجتبی رمزی« قرار گرفته است.
در  ندرت  به  که  معاصر  خوشنویسانه  آثار  از  دیگر  گونه ای 
میان هنرمندان جوامع اسالمی صورت گرفته است ناخواسته 
با  اسالمی  خوشنویسی  قالب های  به  توجه  با  آنها  از  برخی 
اخیر  دهۀ  چند  در  که  است  آمیخته  در  دینی  ضد  مفاهیم 
کارگردان های  از  برخی  دینی  ضد  سیاست های  به  توجه  با 
هنری غربی شکل گرفته اند؛ مانند غالب آثار »سارا رهبر« که 
ترکیب پرچم های مختص ماه محرم و کلمات مقدس دینی 
چون اهلل و یا ابا عبداله الحسین و غیره را به  طور متناقضی 
با پرچم آمریکا تلفیق و ادغام کرده است )تصویر 5(. به نظر 
می رسد این گونه آثار بیشتر در تقابل با سیاست های حاکم و 
ترغیب سیاستگذاری های غربی شکل گرفته تا اینکه به عنوان 
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و  است  برخوردار  ادبیات  و  عرفان  و  فرهنگی  میراث  الهی، 
زنجیرۀ بینامتنی خود را با آن حفظ نموده در روزگار معاصر 
تغییر  انتقال معنا میان کنشگران اجتماعی دچار  فرایند  در 
معنا شده است. به گونه ای که در بسیاری از موارد از کارکرد 
و شأن خود جدا شده و به عنوان عنصری پیش پا افتاده در 
آثار برخی از هنرمندان دیده شده است. همچنین در جامعه 
نیز نمونه های فراوانی از کاربرد نقش مایه های خوشنویسانه در 
لباس و کفش و سایر کاالهای تجاری دیده می شوند. این تغییر 
معنا در میان کنشگران اجتماعی را می توان ناشی از تغییرات 
در ساختار جامعه در دوران معاصر و مفصل بندی هنر اسالمی 
با اقتصاد هنر دانست. حدوداً پس از سال 2000 م. هنر غرب 
آسیا در سراسر جهان به ویژه لندن مورد توجه قرار گرفت. 
نگارش کتاب های متعدد با عناوین هنر خاورمیانه یا هنر اعراب 
عیسا12)2001(،  رز  علی11)1997(،  ویجدان  توسط  ایران  و 
منعم15  نادینه  پرتر14)2008(،  ونیشا  سیلیویانف13)2003(، 
و  ثائب17)2010(  ایگنر  فرجام16)2009(،  لیسا   ،)2009(
منتقدان و مفسران دیگر هریک در شناخت هنر این مناطق 
سهم بسزایی داشته اند. همچنین درسال 2009 نمایشگاهی 
از آثار هنرمندان غرب آسیا با عنوان گروه هنر مدرن و معاصر 
شد  برپا   19 بریتانیا  موزه  در  پرتر  ونیشا  توسط  خاورمیانه18 
و  رونق  در  منطقه  این  هنرمندان  آثار  بر شناخت  که عالوه 
بود.  مؤثر  آثار  گونه  این  فروش  برای  جدید  بازارهای  ایجاد 
در  اریانتالیست  هنرهای  رشته  افزودن  موارد،  این  بر  عالوه 
دانشگاه سواس 20، برگزاری فستیوال های هنری مانند آرت 
حراج های  برگزاری  و  جدید  نگارخانه های  تأسیس  دبی،  فر 
فروش نشان از شکل گیری جریان هنری غرب آسیا در اروپا 
در  مقاومت  مدد  به  اسالمی  خوشنویسی  هرچند  داشت. 
را  داده و خود  ادامه  به حیات خود  قرن ها  نفوذ غرب،  برابر 
از غربی شدن مصون داشته است اما در دوران معاصر با رشد 
چشمگیر نهادهای مولد غرب مانند گالری ها به ویژه در ایران 
با منازعاتی همراه بوده است. با نگاهی بر سوابق گالری داران 
و حرفه گالری داری در چند دهه گذشته می توان ادعا کرد که 
بیشتر گالری دارها با اهداف اقتصادی و به عنوان کسب درآمد 
بدون تجربه و شناخت کافی از رویدادها و تاریخ هنر با اعمال 
سالیق شخصی و کلیشه ای گفتمان هنر اسالمی را با چالش 
مواجه ساخته اند. واقعیت این است که فرار از این کلیشه های 
مواردی  در  تنها  دارند،  رونقی که  پر  بازار  دلیل  به  فرهنگی 
بسیار نادر صورت می گیرد و اینگونه نوآوری ها، قربانی فروش 
تنهایی،  ابوالحسن  از  نقل  1به   ،1388 )مصطفوی،  می شود 

راودراد و مریدی،1389، 21(.
در  که  حراج  خانه های  مانند  نیز  دیگری  کالن تر  نهادهای 
حوزۀ هنر غرب آسیا فعال شده اند با سیاست های خاصی به 

تصویر 5. ترکیب خوشنویسی ایرانی با پرچم امریکا. هنرمند: سارا رهبر )زاده 
https://darz.art/fa/artists/sara-rahbar:1355 ه. ش.(. مأخذ

محتوایی خاص قابل ارزیابی باشد. چرا که با فقر معنایی به 
سمت شی وارگی و بازاری شدن سوق داده می شوند.

همچنین، آثار »مهدی میرباقری« که خوشنویسی اسالمی به 
ویژه خط ثلث را با پیکره های زنانه بی هدف ترکیب می کند و 
خوشنویسی را از شأن خود تغییر می دهد؛ به گونه ای که معنا 

را در جهت شخصی تنزل داده است.
به  طور کلی می توان گفت این گونه آثار گرچه به نظر می رسند 
که در جهت نقد فضای سیاسی ایران معاصر شکل گرفته اند 
سیاست گذاران  و  کارگردانان  نگاه  نمی توان  واقع  در  اما 
گونه  این  بازیگران  نقش  تعیین  در  را  خاورمیانه  بازارهای 
آثار نادیده گرفت. بنابراین بی راهه نیست اگر تغییر معنا در 
خوشنویسی معاصر را بعد از گفتمان مدرنیسم مفصل بندی 

با اقتصاد دانست.
مفصل بندی گفتمان هنر خوشنویسی اسالمی و اقتصاد

کالم  سرچشمۀ  از  که  ایرانی  اسالمی  خوشنویسی  گفتمان 
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انتخاب نمونه های هنر معاصر در جوامع اسالمی با معیارهای 
مرور  به  که  می پردازند  غرب پسند  و  شده  تعیین  پیش  از 
خوشنویسانه ای  آثار  از  برخی  به  مشروعیت بخشی  موجب 
دارد.  قرار  اسالمی  هنر  گفتمان  با  تضاد  در  که  است  شده 
هنر خاورمیانه ای از آن که نوع خاصی از هنر باشد، ساخته 
و پرداختۀ نوع خاصی از بازار هنر است. بازاری که از سوی 
نهادهای هنری نظیر خانه حراج کریستی، موزه هنر انگلستان 
حمایت  مورد  عربی  و  ایرانی  خریداران  برخی  و  نیویورک  و 
با این حال نمی توان جنبش  قرار گرفته است )همان، 22(. 
همچنین  و  باشد  محتوا  و  معنا  دارای  که  خوشنویسانه ای 
تجربه های هنرمندان با دیدگاه های پسا استعماری را نادیده 
اقتصادی  از آن رو اهمیت دارد که مفاهیم  این نظر  گرفت. 
از موارد نقش تعیین کننده ای در تغییر معنا در  در بسیاری 
گفتمان هنر خوشنویسی اسالمی داشته و به معنای پیروی 
تام هنرمندان مسلمان از نهادهای قدرت و مشروعیت بخش 
هژمونی  بلکه  نیست،  اقتصادی  درآمد  افزایش  نیات  با  هنر 
نهادهای هنر غربی این شیوه های آفرینش هنری را به عنوان 
تنها شیوۀ ممکن ترسیم می کند و آثار هنرمند بدون قصد و 
نیتی به آنها ارجاع می یابد )همان، 35(. بنابراین می توان رد 
پای گفتمان استعماری غرب را در هنر معاصر ایران و منطقه 
دید که سعی دارد به عنوان معیار و نمونه برتر خود را اعمال 

کند.

نتیجه گیری
تابع  ایران  معاصر  خوشنویسی  گفتمان  در  معنا  اغلب، 
تاریخی  دورۀ  هر  در  است.  بوده  غالب  و  حاکم  گفتمان های 
با توجه به تغییرات در سیاست های فرهنگی سیاست گذاران 
جمله  از  سنتی  هنرهای  معنا،  انتقال  فرایند  در  حاکم 
به  است؛  شده  دگرگونی  و  معنا  دچارتغییر  خوشنویسی 
گونه ای که در تالقی با مدرنیسم و پدیده های نوین در جهت 
هنر  موارد  برخی  در  حاکم  گفتمان های  و  شخصی سازی 
خوشنویسی از کارکرد و شأن خود دور شده و به شی وارگی 
و امری مبتذل تبدیل شده است. با رونق بازارهای هنری در 
منطقه که برساختۀ سیاست گذاران غربی و ترویج معیارهای 
را  معنا  تغییر  این  می توان  بوده  آنان  هدفمند  انتخاب های 
حاصل مفصل بندی گفتمان خوشنویسی با اقتصاد دانست. از 
این رو باید اذعان داشت به میزانی که جامعه و هنرمندان از 
ارزش ها و سنت های دینی فاصله بگیرند و سطحی نگر باشند 
گفتمان  محصول  که  اسالمی  خوشنویسی  معنای  درک  از 
اسالمی است دور خواهند ماند و دستخوش بازارهای فروش 

خواهند شد.
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