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تأثیر جریان ملی گرایی عربی بر هنر مدرن مصر
)مطالعۀ تحوالت هنر مدرن مصر از 1920 تا 1960(* 
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1. پژوهشگر دکتری هنرهای اسالمی، دانشگاه هنر اسالمی تبریز، تبریز، ایران.
2. استاد تمام، گروه هنرهای صناعی، دانشگاه هنر تبریز، تبریز، ایران.

3. دانشیار، گروه پژوهش هنر، دانشگاه هنر تهران، تهران، ایران.
4. رییس انیستیتوی هنر خاورمیانه، فرانسه.

چکیده
هنر مدرن مصر در بستر جنگ های استقالل طلبانه، ایدئولوژی چپ گرایانه و احساسات ملی گرایانه طی دهۀ 1920 تا 
1960 شکل گرفت. هنرمندان مدرن مصر به دنبال هنری بومی، ملی و مصری بودند تا بتوانند از طریق آن تمامیت 
مصر را ترسیم کنند. برخالف این ایده که هنر مدرن پدیده ای غربی و اروپایی است، هنرمندان کشورهای غیرغربی 
همچون مصر به تجربه های مهمی در مدرنیسم هنری بومی، ملی و غیرغربی رسیده اند، گرچه در تاریخ نگاری هنر 
مدرن اغلب این تجربه ها نادیده گرفته می شوند و کمتر مورد توجه قرار می گیرند. در مقالۀ حاضر به این پرسش ها 
می پردازیم که مدرنیسم هنری مصر چگونه شکل گرفت؟ چگونه ملی گرایی مصری بر جریان هنری ملی و مصری 
تأثیر داشت؟ هنرمندان به چه تجربه هایی در مصر دست یافتند؟ برای پاسخ به این پرسش ها روش تاریخ پژوهی در 
پیش گرفته می شود تا با گردآوری مستندات و مطالعات منابع موجود، روند استنباطی از تحوالت هنر مدرن مصر 
ترسیم شود. هدف این پژوهش بررسی نحوۀ شکل گیری هنر مدرن مصر به عنوان یک کشور غیر غربی و تبلور انواع 
ناسیونالیسم سیاسی، اجتماعی و فرهنگی در آن است. پژوهش حاضر از نوع کیفی و به روش توصیفی- تحلیلی با 

استفاده از روش تاریخ پژوهی به انجام رسیده است.
نتایج پژوهش نشان داد سه جریان زیر را باید در ملی گرایی مصر متمایز کرد که هنرمندان متأثر از این سه جریان 
به تجربه های متفاوت از هنر مدرن مصر ارائه دادند: 1. ناسیونالیسم فرهنگی: باستان گرایانه و تاریخ گرایانه )همچون 
آثار محمود مختار(، 2. ناسیونالیسم اجتماعی: بومی گرایانه و منظره نگارانه )همچون آثار راغب ایاد(و 3. ناسیونالیسم 
سیاسی: بیانگرانه و سوسیالیستی )همچون آثار عبدالهادی الجزر(. بررسی آثار هنرمندان حاکی از تالش آنها در 
شکل دادن به مدرنیسم هنری بومی و ملی داشت. این تجربه های هنرمندان مصری الهام بخش هنرمندان بسیاری 

در جهان عرب طی سال های 1920 تا 1960 بود.

واژگان کلیدی: هنر مدرن مصر، ملی گرایی عرب، مصر مدرن، هنر غیرغربی، هنر مصر. 

* این مقاله مستخرج از رسالۀ دکتری »بهاره براتی« با عنوان »تحلیل گفتمان سیاسی در 
نقاشی معاصر مصر براساس روش تحلیل گفتمان الکال و موف«  است که به راهنمایی دکتر 
»مهدی محمدزاده« و »محمدرضا مریدی«  و مشاورۀ »سعید خاورنژاد« در سال 1401 در 

دانشکدۀ هنرهای اسالمی، دانشگاه هنر اسالمی تبریز به انجام رسیده است.

مقدمه 
کمبود دانش در مورد هنر مدرن در خارج از مرزهای اروپای غربی و 

آمریکا نویسندگان این مقاله را بر آن داشت تا مطالعات عمیق تری 
در خصوص تاریخ هنر مدرن مصر آغاز کنند. از این رو سعی شد 
با بررسی منابع اولیه و بررسی آثار هنری در مجالت، مکاتبات 
اداری و تاریخ سیاسی، ضمن بررسی آثار هنری این دوره، عوامل 
مؤثر در شکل گیری جنبش مدرنیستی در هنر مورد ارزیابی قرار 
گیرد و در این راستا تالش محققین این بود که جنبش مدرن 
در مصر به عنوان بخشی از پدیدۀ جهانی مدرنیسم نگریسته 
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شود. علت توجه به هنر مدرن مصر از بین کشورهای غیرغربی 
نقش اصلی مصر در شبکه های سیاسی، تجارت و فرهنگ قرن 
زیادی  حد  تا  خارجی  منابع  بیشتر  حال،  این  با  است.  بیستم 
هنری  مدرنیتۀ  ایجاد  در  را  مصر  خود  مسائل  و  مصر  عاملیت 
نادیده گرفته و آن را یک پدیدۀ وارداتی محض معرفی می کنند. 
ضرورت ایجاب می کند جهت درک بهتر از فرهنگ های بصری 
جهانی که بشر در آن زندگی می کند، تاریخ های متنوع زیستی 
قرن  آخر  دهه های  طول  در  گیرند.  قرار  جدید  خوانش  مورد 
نوزدهم و دهه های اول قرن بیستم، ایدۀ مصر به عنوان کشوری 
محافل  در  قدرت  با  باشد  داشته  کامل  استقالل  می تواند  که 
روشن فکری مصر ظهور کرد. وضعیت مصر در آغاز قرن بیستم 
با توجه به تعریف »ملت« بسیار پیچیده است. از یک سو این 
کشور رسماً بخشی از امپراتوری عثمانی، تحت اشغال انگلیس 
و فرانسه )از سال 1882(، و از سوی دیگر دارای پیشینۀ تاریخی 
قوی و قدرتمندی به عظمت فراعنه بود. در بررسی آنچه که 
ناسیونالیسم مصر به دست آورد، باید همۀ این عوامل را در نظر 
کشورهای  با  اسالم،  مذهب  و  عرب  فرهنگ  در  مصر،  گرفت. 
با  عظمت،  با  و  کهن  تاریخ  این  بود.  مشترک  همسایه  عربی 
کشف های باستان شناختی در قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم 
بیش از پیش درخشید. در واقع مصر ترکیبی از فرهنگ هاست 
و هریک از هنرمندان مصر به فراخور نگاه و ایدئولوژی خود با 
زبان مدرن سعی در ترسیم نگاه ناسیونالیستی خود داشتند.  
اغلب این هنرمندان پیشگام از دانشکدۀ جدید هنرهای زیبا در 
قاهره فارغ التحصیل شده بودند. »محمود مختار«، »راغب ایاد«، 
»محمود سعید«، »محمدناجی«، »عفت ناجی«، »عبدالهادی 
رسمیت یافتن  و  شکل گیری  در  دیگر  هنرمندان  و  الجزار«  

جنبش مدرن در مصر نقش بسزایی داشتند. 
مقالۀ حاضر سعی دارد با انتخاب هدفمند هنرمندان پیشگام و 
مدرن مصر به بررسی مدرنیسم در نقاشی مصر بپردازد.  پیوند 
سال ها  این  در  مصر  ملت-دولت  استعمارگریزی  و  ملی گرایی 
منجر به خلق آثاری با زبان مدرنیته در حوزۀ  نقاشی شد که 

پیوند عمیقی با شرایط سیاسی و اجتماعی روز مصر داشتند. 
مصر کانون رنساس عرب از نیمۀ دوم قرن نوزدهم تا آغاز قرن 
بیستم بود. ایدۀ مبارزه با استعمار فرانسه و انگلیس و استقالل 
از عثمانی به الگوی دیگر کشورهای عربی درآمد. مصر هویت 
تازه ای برای عرب ترسیم کرد که از یک سو ریشه در تمدن غنی 
دوران فراعنه و از سوی دیگر در عقل گرایی دوران مدرن داشت. 
استقالل مصر در سال 1919 و انقالب مصر در سال 1956 نیز 
الگوی تحوالت سرزمین های عربی در این دوران از بیروت تا 
قاهره و بغداد بود. مدرنیزاسیون هنر مصر نیز چنین جایگاهی 

در جهان عرب داشت.  
پژوهش حاضر به تحوالت سیاسی و اجتماعی مصر در سال های 

اوج  را  آن  می توان  که  دورانی  یعنی  می پردازد؛  تا 1960   1920
ملی گرایی در مصر دانست.  این دوران به تقریب، با آغاز استقالل 
مصر در 1922 آغاز و با شکست اعراب از اسرائیل در 1967 رو 
به پایان می رود. مدرنیزاسیون سریع مصر در پیوند با ملی گرایی 
عربی که مصر الهام بخش آن بود موجب شد هنر مدرن مصر 

جایگاه مهمی در جهان عرب بیابد. 
در این پژوهش این پرسش مطرح می شود که هنرمندان پیشروی 
مصر همچون »محمود مختار«، »راغب ایاد«، »محمود سعید«، 
چه  به  الجزار«  »عبدالهادی  و  ناجی«  »عفت  »محمدناجی«، 
تالش  چگونه  یافتند؟  دست  مدرن  هنر  زمینۀ  در  تجربه هایی 
کردند هنری مدرن اما مصری خلق کنند؟ چگونه تجربه های هنر 
مدرن در گفتمان ملی گرایی عربی شکل گرفت؟ برای پاسخ به 
این پرسش ها به مرور تحوالت سیاسی مصر و جریان های مختلف 
ملی گرایی سیاسی، اجتماعی و فرهنگی و تأثیر این جریان ها بر 

تجربۀ هنرمندان پیشرو مصر می پردازیم .

روش پژوهش
است.  تاریخ  مطالعات  روش شناسی  بر  مبتنی  حاضر  پژوهش 
در واقع تاریخ پژوهی، مطالعۀ مستندات تاریخ است که با هدف 
بررسی مسئلۀ خاصی از دانش تاریخ صورت می گیرد. این امر 
در سه مرحلۀ گردآوری اطالعات و سپس طبقه بندی منظم و 
منطقی آنها پس از رفع تعارض ها و تزاحمی های داده ها و مرحلۀ 
سوم، پردازش منطقی و عقلی و استخراج پاسخ مسئله به صورت 

استداللی صورت می گیرد )سلیمانی  امیری، 1400، 174(. 
تکنیک مورد استفاده در روش شناسی تاریخی، »تحلیل روند« 
است؛ اگرچه اختالف نظرهاي زیادي در خصوص تعریف »روند« 
وجود دارد اما منظور ما از روند، متصل کردن مجموعه اي از رویدادها 
در یک موقعیت است )استراس و کوربین، 1385، 144(.  این کار 
با توجه به پرسش هاي پژوهش، شامل دنبال کردن روند تحوالت 
مانند  فرهنگی  برنامه های  اجتماعی،  سیاست های  سیاسی، 
تأسیس نهادهای هنری و برگزاری نمایشگاه های و رویدادهای 

هنری است. 
بنابر این در این پژوهش به تحوالت درهم تنیدۀ سیاسی، فرهنگی 
و هنری طی سال های 1920 تا 1960 پرداخته خواهد شد.  روند 
تحوالت هنری براساس تحلیل آثار هنرمندان پیشرو و اثرگذار 
نمونه گیری  بر  مبتنی  هنرمندان  این  انتخاب  می شود.  دنبال 
یک  سرآمد  که  هنرمندانی  انتخاب  به طورکلی  است.  هدفمند 
جریان هنری بودند یا نقش مهمی در یک جریان هنری داشتند.  

پیشینۀ پژوهش 
»پاتریک کین« در کتابی با عنوان »سیاست هنر در مصر مدرن: 
سال2013  در  که  ملت سازی«  و  ایدئولوژی  زیبایی شناسی، 
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منتشر شده، بر تغییرات آشفتۀ دهۀ 1920 تا 1960 تمرکز 
می کند، زمانی که گفتمان جنجالی و عملکرد هنری در برابر 
دولت  و  نخبگان  فرهنگ  هم دست  و  ریشه دار  محافظه کاری 
توسعه یافت )kane, 2013(. اشکال رادیکال انتقاد فرهنگی و 
ناهماهنگی پدیدار شد و این میراث همچنان از طریق کنشگری 
سبک های  ظهور  این  می شود.  طنین انداز  معاصر  مخالفت  و 
هنری، مانند سوررئالیست  مصری را بررسی و مختصات آنها 
را نسبت به نهضت فرهنگ نخبگان، و همچنین اقتدارگرایی 
طریق  از  او  می کند.  مطرح  ناصر  ملی گرایانه  برنامه  و  دولتی 
جمال  و  الجزر  عبدالهادی  مانند  منتقدانی  و  هنرمندان  آثار 
زیبایی شناختی  و  از تجربۀ فرهنگی  نادری  بینش  الساگینی، 
بستر کشمکش سیاسی  در  آن  و چگونگی شکل گیری  مصر 
و اجتماعی ارائه می کند. »جسیکا وینگار« در کتاب »برآورد 
خالقانۀ سیاست، هنر و فرهنگ در مصر معاصر« که در سال 
2006 منتشر کرده، رویکرد قوم نگاری به هنر مدرن مصر داشته 
پژوهش های  از  یکی  پژوهش،  این   .)Winegar, 2006( است 
انجام شده در زمینۀ هنر مدرن مصر، گزارش تاریخی مربوط 
برای  آنها  اهمیت  و  آثار  هنرمندان،  معاصر،  و  مدرن  هنر  به 
پیشرفت هنر مدرن در مصر است. »لیلیان کارنوک« نیز در 
کتاب »هنر مصر معاصر« هنرمندان را از طریق تعهدات نهادی 
و سیستم های پشتیبانی با نگاه مردم شناسی مورد کاوش قرار 
می دهد )Karnouk, 2005(. »سگرمن« در کتاب »مدرنیسم 
آنسوی نیل« چارچوب های استاندارد تاریخ هنر و درک مشترک 
از هنر اسالمی، هنر مدرن و هنر شرق را به چالش می کشد 
و  منتقدان  بر  عالوه   .)Seggerman & Mukhtar, 2014(
مورخان هنر، بسیاری از هنرمندان مصر نیز در نشریات مختلف 
به طور توصیفی در مورد عملکرد و آثار خود مکتوباتی را ارائه 
داده اند. هفته نامۀ آنالین االهرام در بخش هنر و فرهنگ هر 
هفته مقاالت متعددی در مورد هنرمندان مصر و آثارشان ارائه 
می دهد؛ که در خور توجه هستند. آنچه این پژوهش را از دیگر 
پژوهش ها متمایز می کند این است که در این پژوهش سعی 
شده است، تأثیر گفتمان سیاسی – اجتماعی ناسیونالیسم در 
سال های مد نظر پژوهش بر هنرهای تجسمی خاصه نقاشی 

مورد بررسی قرارگیرد.  

ادبیات نظری پژوهش
• مدرنیسم هنری و ملی گرایی در مصر

بسیاری از محققان دیدگاه مدرنیسم را به عنوان پدیده ای صرفاً 
اروپایی به چالش کشیده اند. اگرچه زایش مدرنیسم در اروپا بوده 
اما بعد از ورود به کشورهای دیگر به فراخور وضعیت فرهنگی، 
ایران  در  است.  شده  بومی  کشورها  آن  اجتماعی  و  سیاسی 
»جلیل ضیاءپور« با ارائۀ مکتب کامل، برخالف »گرینبرگ« به 

کارکرد خودنقادی در نقاشی، وجود تداوم تاریخی در نقاشی، 
فقدان برنامه ریزی مدرنیته در هنر و اهمیت بستر تاریخی و 
فرهنگی هنر مدرن، اعتقادی ندارد )رفیعی راد، اکرمی و کیاده، 
1398، 61(. هدف او اگرچه نیل به فرمالیسم است، اما قواعدی 
که در مکتب کامل مطرح کرد با مبانی غربی آن متفاوت است. 
یا در سوریه، برخی هنرمندان، با خلق آثار ارزشمند با شیوه ها و 
سبک های غربی، در دوران تحت تسلط فرانسه، هویت تاریخی 
مردم سوریه را بازیابی و با ارائۀ تصویری مناسب و دلنشین از 
طبیعت و معماری سوریه، نگاه مخاطبان شیفتۀ غرب را به سوی 
داشته های بومی سوریه چرخاندند )محمدزاده و طالبی، 1400، 
180-181(. در افغانستان، نقاشان معاصر افغانستانی، با تکیه  بر 
وجه ساختاری نگارگری، راهبردهایی جهت بهره گیری از امکانات 
ابداع کرده اند )رفیعی راد و  با مبانی هنر مدرن،  تلفیق  آن در 
محمدزاده، 1399، 1(. مثال های متعددی می توان در این باره 
ذکر کرد که همگی نشان می دهند هنر مدرن پس از ورود به 
کشورهای خاورمیانه، صرفاً به نحو تقلیدی محض به کار گرفته 
پارادایمی همچون  در کشورهای چند  بومی شده اند.  و  نشده 
مصر، ایران و هند مدرنیسم به شدت با تاریخ سیاسی، فرهنگی 
و اجتماعی این سرزمین ها گره خورده است. تغییر اولویت های 
زیبایی شناختی همراه با نیاز به یک هنر بومی، منجر به جنبش 
هنرهای مدرن در مصر شد. این جنبش از مسیر اروپایی، به سمت 
انتزاع رسمی، پیروی نکرد. این تخصیص و مشارکت، یک تقلید 
ساده نبود بلکه یک انتخاب فعال و حساب شده بود که با اهداف 
مختلفی انجام می شد. در خصوص هنر مدرن در کشور مصر 
باید اذعان داشت که هنرمندان مصری هم به واسطۀ آموزش در 
آکادمی های اروپایی خصوصاً فرانسوی با تکنیک های هنر مدرن و 
هم از سنت های بصری محلی مصری، عرب و اسالمی آگاه بودند. 
با این دیدگاه هنر مدرن مصر، با ایجاد یک بوم التقاطی که شامل 
موضوعات داخلی، بومی و فرهنگی و تکنیک غربی بود به هنر 
جهانی پیوست. یکی از عوامل تسریع کننده برای این استقراض 
در اوایل قرن بیستم، شکل گیری ملت واحد و مستقل مصر بود. 
البته باید خاطر نشان کرد که تأسیس دانشکدۀ هنر در سال 
1908، خود نقش زمینه ای را در شکل گیری جنبش هنر مدرن 

.)Hanna, 2011, 154( در مصر ایفا کرد
تا زمان جنگ جهانی اول، اندیشۀ ملی گرایی مصری عمدتاً با 
امپراتوری عثمانی - اسالمی شناخته می شد. رسمی ترین شکل 
از جنگ  یافت. پس  بیانیه های حزب کامل  آن را می توان در 
جهانی اول، این سکوالر ناسیونالیسم بود که با برچیدن امپراطوری 
عثمانی و ایجاد حزب وفد، توسط »سعد زغلول« بر اوضاع مسلط 
شد. ملی گرایی که در دهۀ 1920 حاکم شد، مبتنی بر گفتمانی 
بود که اتحاد ملت را در افتخار به مصر باستان و فرعونیان و رود 
نیل می دانستند )AlSayyad, 2005(. براساس این ایدئولوژی، 
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نیل که متعلق به تمامی مردم مصر بود و برای آنها به واسطۀ 
و  حیات  مظهر  و  کشاورزی   رونق  و  زمین  حاصل خیزکردن 
باروری بود نقش مهمی در یکپارچه کردن ملت داشت. از این رو 
سمبل دهقان مصری نمادی از ملی گرایی از سوی هنرمندان و 

فرهیختگان انتخاب شد. 
اوج بحران در طی ملی شدن کانال سوئز در سال 1956، پس از 
تجاوز سه جانبه به مصر توسط فرانسه، انگلیس و اسرائیل صورت 
گرفت، که به دنبال اعالم ناصر در مورد تصمیمش برای ملی شدن 
کانال سوئز، یهودیان به صورت گسترده دستگیر شدند و مشاغل 
آنها تصاحب و بسیاری مصر را ترک کردند. به دنبال ملی شدن 
کانال سوئز، اقتصاد مصر در قرن بیستم بهبود یافت. این اقتصاد 
مؤسسات و بازارهایی را تقویت کرد که جوامع هنرمندان حرفه ای 
را در قاهره و اسکندریه پرورش دادند. در اواخر دهۀ 50، جمعیت 
خارجی مصر، که در نیمۀ اول قرن بسیار زیاد بود، به میزان قابل 
توجهی کاهش یافته بود. دنیای هنر از الگوی مشابهی پیروی 
می کرد: هنرمندان خارجی که مناظر و فضای بکر مصر را مناسب 
برای کار و تمرین یافته بودند مصر را ترک کردند، و یا دستکم 
مدارکی جهت حضور آنها در این برهه از زمان وجود ندارد. آنچه 
باقی مانده، تصویری ملی از هنر مدرن مصر در نیمۀ اول قرن 
بیستم است که منعکس کنندۀ شرایط سیاسی در اواسط قرن 

است. 
در این پژوهش جهت سهولت در مطالعه و جلب توجه به ابعاد 
مختلف گفتمان ناسیونایسم وجوه مختلف فرهنگی، سیاسی و 

اجتماعی آن تفکیک شده است.
- ملی گرایی فرهنگی و تاریخ گرایی در هنر مصر

مقبرۀ  کشف  از  بعد  ویژه  به  و   1919 سال  انقالب  از  بعد 
»توتعنخ آمون« در سال 1922، اولویت های فرهنگی ملی از عربی-

اسالمی به مصر باستان تغییر پیدا کردند. این آرامگاه در تاریخ 4 
نوامبر 1922 در درۀ پادشاهان توسط »هاوارد کارتر« و با حمایت 
مالی »لرد کارنارون« کم و بیش دست نخورده یافت شد. از این پس 
هنرمندان با رجوع به فرهنگ باستانی مصر سعی کردند پیشینۀ 
ابزاری قوی برای مبارزه با  پر افتخار این سرزمین را به عنوان 
استعمار اتخاذ کنند. »در این دوره که به آن »رنسانس مصر« گفته 
می شود، نسلی از هنرمندان مدرنیست مصری سنت های غربی را 
که در طول تحصیل خود در اروپا به دست آورده اند، برای ابداع و 
مدرن سازی عناصر زیبایی شناختی مصر باستان و توسعۀ سبک 

.)Radwan, 2017, 36( »ملی جدید ترکیب کردند
محمود مختار )1891-1934( را می توان مهم ترین نمایندۀ این 
نوع  ملی گرایی دانست. وی به عنوان برجسته ترین مجسمه ساز 
مدرن مصر، در سراسر زندگی حرفه ای خود بین قاهره و پاریس 
در رفت و آمد بود. سگرمن او را یک نمایندۀ خوب از مصر مدرن 
مهم ترین   .)Seggerman & Mukhtar, 2014, 31( می نامد 

عملکرد مختار این بود که زیباشناسی پیکرتراشی پاریس را با 
تصاویر و فرم های مصر باستان ترکیب کرد. آثار محمود مختار 
از بسیاری جهات مطابق با ناسیونالیسم سکوالر دهۀ 1920 با 
استفاده از عناصر فرعونی، روستاییان و زن به عنوان سمبل ملت 
بود )Abu Ghazi,1964, 105(. استفاده از زنان در آثار هنرمندان 
این نسل را باید در چارچوب تغییر نقش های جنسیتی بررسی 
کرد. در آثار مختار، ملت مصر تنها به صورت یک نهاد سیاسی 
نیست بلکه یک ایدۀ فرضی و ساخته شده ای است که اعضایش را 
حول یک سری خصوصیات و تاریخ های مشترک، متحد می سازد 

.)Anderson,1991(
مختار در زمان تحصیل خود در École Égyptienne، مجسمۀ 
خاواال بنت االزوار را خلق کرد )تصویر1(. این اثر یک جنگجوی زن 
مسلمان را نشان می دهد که با لباس مردانه در جنگ پیروزمندانه 
علیه ارتش بیزانس در سوریه شرکت کرده است. االزوار همچنین 
به موضوع تعدادی از مجالت معاصر مربوط به زنان و همچنین 
 Booth,( متون تاریخی در مدارس دخترانه دولتی تبدیل شد
853-843 ,1997(. یکی از جزئیات جالب توجه در این اثر، لباس 
زن است که پشت آرنجش قرار دارد و نشان دهندۀ این است که 
او در حال حرکت است و به سمت دشمن هجوم می برد. این اثر 
اولیه چندین معیار از سبک مختار را نشان می دهد. اولین معیار، 
انتخاب یک زن به عنوان نمادی از ملت است. دوم لباس در حال 

.WWW.Egyptionmusuems.net:تصویر1.خاواال پسر االزوار. مختار،1910. مأخذ
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حرکت است که از مشخصه های آثار مختار بوده و بعدها به یکی 
از مؤلفه ای سبکی وی تبدیل شد. در خاوال، مختار یک زن را 
از تاریخ عرب-اسالمی انتخاب می کند که مظهر و نشان دهندۀ 
ملت است )تصویر 2(، نماد استفاده از زن برای نشان دادن ملت 
در فرهنگ بصری، ادبیات و سیاست های آن زمان مصر رایج 
شده بود. در نشریات، مصر معموالً به صورت یک زن نشان داده 
می شد، که معموالً از سوی مردان فرانسوی، ترک و بریتانیایی 
مورد ظلم قرار گرفته بود )Baron, 2005(.  برای مختار، تاریخ 
مصر حول یک گذشتۀ عربی-اسالمی می چرخید؛ این مدلی بود 
که او بعداً از آن دور شد. این انتخاب همچنین با سبک معماری 
تشدید شد  بود،  غالب  زمان در مصر  آن  در  نئو-مملوک1 که 
)Sanders, 2008, 56(. در خاوال، مختار از طریق انتخاب نوع 
خاصی از اولویت تاریخی در تجسم یک ملت مدرن شرکت کرده 
بود. با ترسیم پرتره ای از یک شیرزن قهرمان عرب-اسالمی، از 
گذشتۀ مشترک عرب-اسالمی برای ملت مصر حمایت می کرد. 
این انتخاب تاریخی بعد از حضور در دانشکدۀ هنرهای زیبا و در 
اوایل مسیر شغلی اش در پاریس تا حد زیادی تغییر پیدا کرد. 

Seggerman & Mukhtar, 2014 :تصویر 2. محمود مختار، مجسمۀ بیداری مصر 1920-1928.  مأخذ

مجموعه آثار او و خصوصاً شاهکارش – بیداری مصر )1920-
1928( – راهی را برای تجسم بصری ملت- دولت فراهم ساخت 
)تصویر 3(. روایت ساخت مجسمۀ بیداری مصر به خوبی نمایانگر 
گفتمان ناسیونالیستی در جامعه است. پس از پایان جنگ، مردم 
از دخالت بریتانیایی ها در ادارۀ کشورشان خسته شده بودند و در 
خیابان ها شروع به تظاهرات کردند. حتی گروه هایی از زنان نیز 
دست به اعتراض زدند و در تظاهرات شرکت کردند که در حافظۀ 
ملت به عنوان نماینده ای از تأثیر گسترده ناآرامی ها باقی ماند 
)Baron, 2005, 107(. این رویدادها که در نشریات بین المللی 
پوشش داده شد، مختار را ترغیب کرد تا مجسمۀ یادبودی از آنها 
بسازد. او ابتدا در سال 1920 یک مجسمۀ کوچک را در پاریس 
برای سالن هنرمندان فرانسه ساخت و آن را بیداری مصر2 نامید 
)تصویر 2(. گروهی از دانشجویان مصری به مالقات مختار رفتند 
بازدید کردند و بالفاصله به  او در پاریس  از مجسمۀ جدید  و 
وجه ناسیونالیستی اثر پی بردند. آنها در نشریات مصری مطالب 
پرشوری را در حمایت از اثر او نوشتند و برای ساخت یک نسخۀ 
عمومی یادبود، از این مجسمه یک کمپین ملی راه انداختند. در 
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 .)Karnouk, 2005( است  شده  جمع  یک جا  مصر  جاودانۀ 
زن  یک  عنوان  به  معاصر  مصر  که  است  این  عجیب  نکتۀ 
تجسم یافته است، اما جز تعداد معدودی زن، حضور بانوان 
در این مراسم ممنوع شده بود. محمود مختار، در اثر خود 
بستر  در  را  مصر  بیداری  زن،  یک  عنوان  به  مصر  عنوان  با 
توسعۀ نمادنگاری ملت مصر به عنوان یک زن نگاه می کند 

.)Baron, 2005, 81-57(
یک  و  قوی  زن  یک  مختار،  مجسمه های  در  روستایی  زن 
ردایش  و  است،  ایستاده  قائم  کاماًل  او  است.  تاریخی  نماد 
ایجاد  را  را پوشانده خطوط عمومی قوی  که سراسر بدنش 
کرده است. لبۀ V شکل لباسش در قسمت گردن، یک یقۀ 
اعتماد  یک  پرهیزکارانه  شکل  یک  به  صورتش  و  مردانه  
را  او  تصویر  خارجی  خطور  مختار  می دهد.  نشان  را  سرد 
پررنگ نشان داده است تا از دور قابل مشاهده باشد. خطوط 
ضخیمی دور چشمش وجود دارند و شبیه چشم هوروس از 
مصر باستان هستند. موهای سرش به صورت کالسیک پیچ 
خورده است و یک روسری ضخیم از زیر حجاب سنگی اش 
این  است؛  متصل  پیشانی بند  یک  به  که  است  مشخص 
پیشانی بند یک نماد مصر باستان برای سوسک سرگین خوار 
)برای مصریان مقدس( است. حتی با اینکه این زن روستایی 
ضرورتاً برگرفته از یک تصویر مصر باستان نیست اما مختار 
او  جاودانگی  بر  خصوصیاتش  و  ایستادن  حالت  طریق  از 
آنها  پیام  و  می دهد  گوش  مردم  به  او  است.  کرده  تأکید 
اثر پیامی  اینکه خود این  با  ابوالهول منتقل می سازد.  را به 
مجسمه  این  اما  می کند  منتقل  زن(  ایستادن  حالت  )با  را 
انتقال پیام های بین اعتراضات فرهنگی و مردم را نیز نشان 
می دهد. این مجسمه عالوه بر نمایش نمادین مصر، مباحث 
 Seggerman( عمومی این ملت مدرن را نیز نشان می دهد
Mukhtar, 2014, 33 &(. حالت ایستادن این زن روستایی و 
حالت نشان دادن چهره از زیر حجابش، یک تصویر قدرتمند 
صورت  به  مصر  بیداری  در  روستایی  زن  »ژست  است. 
از زنان مصری نمی خواهد که کشف حجاب کنند  مستقیم 
 .)ibid, 34( »بلکه یک ملت نوظهور و بیدار را تجسم می کند
به طور کلی در آثار محمود مختار زن نماد ملت مصر است 
این نوع نگاه در تداوم دیدگاه سایر ناسیونالیست های مصری 
باروری و  از  و مستشرقین است که زن روستایی را نمادی 
 .)Gasper, 2009; Selim, 2004( می دانند  نیل  درۀ  بقای 
فرم  بسازد،   را  مصر  از  نمادی  صرفاً  اینکه  جای  به  مختار 
زیبایی شناسی  یک  که  می کند  انتخاب  نحوی  به  را  آثارش 

مدرن را با تکیه بر عقاید ناسیونالیستی اش  نشان دهد.
- ملی گرایی اجتماعی و بومی گرایی در هنر مصر

در خصوص مورد اول در نیمۀ اول قرن بیستم، و با افزایش 

ابرنگ روی کاغذ، 50×70 سانتی متر،1935. ایاد،  تصویر3. حومۀ شهر، راغب 
.WWW.finart.gov.eg :مأخذ

نهایت تصمیم گرفته شد که به درخواست حزب وفد، این بنای 
 Abu( یادبود روبروی ایستگاه راه آهن اصلی قاهره نصب شود
Ghazi & Boctor ,1949, 53(. محمود مختار تصمیم گرفت به 
جای اینکه مجسمه اش را مطابق نمونه های فرانسوی قالب گیری 
کند و آن را از جنس برنز بسازد، آن را از گرانیت صورتی از معادن 
سنگ اسوان، مانند مجسمه های یادبود رامسس بسازد. علی رغم 
اهمیت منابع فرانسوی برای آثار مختار، همانطورکه »پارتا میتر«و 
»جان کالرک« به ترتیب در رابطه با هنر مدرن در هند و شرق 
آسیا استدالل کرده اند، در حالی که اشکال و تکنیک های مورد 
استفادۀ هنرمندان مدرن در سایر نقاط جهان غالباً منابع خود را 
از اروپا کسب می کردند، اما خود معانی متفاوت جدیدی جهت 
ارائه به دست آوردند. فرم های جدید غربی، در بافت فرهنگی و 
اجتماعی مصر، تجسم مدرنیت های بود که ناسیونالیست های 
مصری به آن پرداختند. به عنوان مثال در بیداری مصر، مختار 
ریشۀ این مدرنیته را در یک تاریخ محلی باستانی ریخته و معانی 
جدید و پیچیده ای را تولید کرده است. عالوه بر این، نمادگرایی 
که او به کار برد، چیزی از چالش های خاص مصر را در فرایند 
 .)Miller, 2012, 80( تصور یک ملت منسجم مواجه می کند
توصیف »حسنین هیکل« از لحظۀ افتتاح این مجسمه بسیار 
جالب و پرمعنا است: »درعصر یکشنبه، 20 مه 1928، هزاران 
هزار نفر از مردم مقابل ایستگاه قطار قاهره جمع شده بودند، آنها 
توسط وزارت امور عمومی مصر دعوت شده بودند، تعدادی از این 
هزاران نفر از همۀ گوشه و کنار مصر به آنجا آمده بودند تا از 
مجسمۀ بیداری مصر محمد مختار دیدن کنند. درآنجا، یک 
قلب واحد، قلب مصر می تپید. به افتخار با شکوه گذشته و 

.)Abu Ghazi, 1964, 105( »ایمان به عظمت آینده
توصیف  از  بعد  مصر«  مدرن  »هنر  کتاب  در  »کارنوک« 
به  آینده،  امید  به  که جمعیت  هنگامی  می نویسد:  مجسمه 
این تمثیل بزرگ که مصر مدرن و باستان را به هم گره زده 
بود خیره شدند، به نظر می رسد تمام روح آنها به عنوان روح 
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بین  در   ،1940 دهۀ  اوایل  و   1930 دهۀ  اواخر  در  فوریت 
تصور  آنها  که  آنچه  درمورد  زیادی  بحث های  مصر  نخبگان 
 Mitchell,( شد  مطرح  بود،  دهقانان«  »مسئلۀ  می کردند 
دهقانان  بیسوادی  و  فقر  نخبگان  دیدگاه  از   .)2002, 132
بر سر مدرنیزاسیون مصر محسوب میشد. در  مانعی  ظاهراً 
منتشر  دهقانان«  »مشکل  از  مهم  مقالۀ  سه   ،1938 سال 
شد. عالوه بر این، قرار بود یک موزۀ کشاورزی جدید،  به 
اگر  شود3  افتتاح  کشاورزی  اصالحات  برای  مبنایی  عنوان 
ادبیات مصر در این سال ها نیز مورد بررسی قرار گیرد عالقۀ 
در  آن  تجسم  و  ملت  به  نویسندگان  و  هنرمندان  مشترک 
چهره های دهقانان، زن و به مصر باستان، تأکیدی بر جریان 
لبیرالیسم  تفکرات  و  استعمار  ضد  بر  ناسیونالیسم  گفتمان 

است.
نقش  که  است  نویسندگان  این  از  یکی  الحکیم«،  »توفیق 
بسیاری  کرد.  ایفا  ناسیونالیستی  اندیشۀ  ترویج  در  عمده ای 
از نوشته ها از سال 1915 بر مناطق روستایی به عنوان مصر 
متأثر  غرب  از  که  قشری  دهقانان  و  شدند  متمرکز  اصیل 
نشده بودند، به عنوان نمایندۀ مصر جدید معرفی شدند. در 
برخی از نوشته ها، دهقانان حتی به عنوان نوادگان مصریان 
مشهور  رمان  در  مثال،  عنوان  به  می شود.  ظاهر  باستان 
ایفا  را  باستان  مصر  نقش  دهقانان  روح«،  الحکیم »بازگشت 
می کنند )کسمایی،1366، 57( در این زمان، زن دهقان به 
بعید  هیچ  البته  می شود.  معرفی  ملت«  »مادر  اصل  عنوان 
تأثیر  تحت  زمان  از  برهه  این  مصری  نقاشان  که  نیست 
اطراف  روستایی  و  بکر  مناطق  به  که  خود  اروپایی  اساتید 
این  به  داشتند؛  عالقه  زمین،  مشرق  جست وجوی  در  مصر 
حال  هر  به  اما  باشند.  شده  عالقه مند  موضوعات  و  نگاه  نوع 
دهقانان موضوع مورد عالقۀ هنرمندان در این برهه از زمان 

بود.
در  مصر  کشور  از  منسجمی  ظاهراً  نقاشی های  ذیل  در 
سال های کاری این نقاشان ارائه می شود که در زیر الیه های 
پنهان آن نوعی مغایرت ثابت و مداومی  از ایدۀ ملت واحد و 

.)Mitchell, 2002, 182( متحد مصری وجود دارد
از  نوع  این  نمایندۀ  را می توان  ایاد4 )1982-1892(  راغب 
ناسیونالیسم دانست. وی متولد یک خانواده مسیحی قبطی 
مارس  در  و  بود  قاهره  در  متوسط  منطقۀ  یک  الفرقاال،  در 
1892 به دنیا آمد، او به مدرسۀ فرانسوی کاتولیک فرریس 
رفت. تحصیل او در خارج از کشور، در میان مسیحیان قبطی 
متداول و مرسوم بود )Hassan, 2003, 20(. راغب، یکی از 
زمان  در  یعنی   1908 سال  در  که  بود  دانشجویانی  اولین 
دانشکده  این  وارد  قاهره  زیبای  هنرهای  دانشکدۀ  تأسیس 

تصویر 4. الزارع، راغب ایاد،1985. مؤخذ: www.finart.gov.eg.شد و در سال 1910 همراه مختار فارغ التحصیل شد.
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مضامین  با  نمایشگاه هایی    1929 یا   1928 سال  در  او 
سال  در  شوالیه  عنوان  و  کرد  برپا  شهر  این  در  روستایی 
در  وی  حضور  شد.  اعطا  او  به  ایتالیا  دولت  توسط   1939
ایتالیا به طور مستقیم در آثار وی تأثیر گذاشت. مهم ترین 
شخصیت  همیشگی  حضور  ایاد  راغب  آثار  خصوصیت 
مصریان  عوام  و  مرسوم  زندگی  به  مربوط  مناظر  و  دهقان 
در نقاشی ها و طراحی های راغب است که به عنوان متریالی 
است. هرچند  کرده  انتخاب  متحد  ملت  ایدۀ  نمایش  جهت 
سوژۀ  عنوان  به  دهقانان  انتخاب  در  ایاد  می رسد  نظر  به 
است.  بوده  ایتالیایی  منظره نگاری  هنر  تأثیر  تحت  اصلی، 
و  هنر  در  اصلی  شخصیت   1920 دهۀ  در  دهقان،  مسئلۀ 
اندیشۀ ایتالیایی بود.»هنر دهقانان در شبه جزیرۀ ایتالیا در 
دهه های اول قرن بیستم به عنوان یک موضوع مورد عالقه 
نشریات  و  نمایشگاه ها  طریق  از  و  شد  ظاهر  الهام  منبع  و 
نمایشگاه  اصلی  محور  شامل  مهم  نمایشگاه های  شد  تبلیغ 
نمایشگاه هنر روستایی، در سال  و  قوم نگاری سال 1911، 
بود  جدیدی  امکانات  کاوش  آن  هدف  که  شد  برپا   1921
دهد«  ارائه  معاصر  طراحان  به  می تواند  روستایی  هنر  که 
نماد  ایاد دهقان  آثار  البته در   .)Miller, 2012, 128-129(
با  انتخاب  این  بودند.  شده  واقع  ستم  مورد  که  بود  اقلیتی 

اقلیت بودن خود ایاد به عنوان یک قبطی بی ارتباط نبود. 
جهت  مختلف  منابع  از  ایاد  استفادۀ  از  برجسته  نمونۀ  یک 
نمایش هویت ملت مصر اثر الزارع است )تصویر 4(. این اثر، 
یکی از آخرین آثار نقاشی ایاد است که در سال 1958 خلق 
شده است. این اثر تمام ایدئولوژی راغب را نسبت به مسئلۀ 
ناسیونالیسم نشان می دهد: موضوع نقاشی، کشور مصر است 
است.  درآمده  تصویر  به  روستایی  منظرۀ  یک  صورت  به  که 
در  آبیاری  کار  مشغول  سخت  ماشین  و  انسان  چهارپایان، 
امتداد رود نیل هستند و روی هم رفته فضای ملت را ترسیم 
نشان  عمودی  شکل  مستطیل  قالب  یک  در  مصر  می کنند. 
شده و توالی رویدادها، این نقاشی را به یک نقشه و جدول 
با  خانه هایی  تابلو،  باالی  قسمت  است.  کرده  تبدیل  زمانی 
پایینی  بخش  در  و  دارد  وجود  علیا  مصر  ویژۀ  مشخصه های 
که  اندازه  همان  می خورد،  چشم  به  آن  آبیاری  شیوه های 
گذشتۀ  عنوان  به  علیا  مصر  به  مربوط  تابلو  باالیی  بخش 
فناوری  نشانگر  دلتا  به  مربوط  بخش  است،  مصر  باستانی 
ملت  تاریخ  از  تصویری  به  را  نقاشی  این  که  است  مدرن تر 
مصرتبدیل کرده است. هرکدام از عناصر اصلی زاویۀ یکسانی 
از بوم را نشان می دهند و برای ایجاد یک نظام کارآمِد واحد با 
هم ترکیب شده اند. بدن دهقانان که لباس های محلی بر تن 
دارند، بخشی از سازوکار کشاورزی است. در چهره و فیگور 
در  نمی شود.  دیده  کشاورزی  کار  سختی  از  اثری  کشاورزان 

این اثر ایاد سعی کرده تفاوت های منطقه ای و زمانی را نشان 
دهد، تفاوت هایی که در بطن یک ملت وجود دارد اما مانع از 
این احساس کلی نمی شوند که این نقاشی، تصویری از یک 

مصر یکپارچه در امتداد رود نیل است. 
- ملی گرایی سیاسی و بیانگری در هنر مصر

در سال1952 در پی انقالب افسران آزاد در قاهره و سرنگونی 
سلطنت و تبعید ملک فاروق،  جمال عبدالناصر جوان رئیس 
را به سمت گفتمان سوسیالیسم  جمهور مصر شد و کشور 
 ،1952 سال  انقالب  از  پس   .)1396 )عزیزیان،  برد  پیش 
دولت ناصر بخشی از بودجۀ خود را به فرهنگ اختصاص داد 
و هنر را به عنوان یک بازوی مهم اطالعاتی و تبلیغاتی جهت 
نیل به اهداف دولت مورد حمایت قرار داد. وزارت فرهنگ 
در سال 1958 به دستور ناصر تأسیس شد. این وزارتخانه تا 
به امروز به عنوان میراثی از سوسیالیسم دولتی، اسپانسری 
را  بینال ها و همچنین زیرساخت های قوی گالری های ملی 
بر عهده دارد و مانند یک داور رسمی برای تولید و مصرف 
 .)Elshakry, 2009( می کند  ایفا  کلیدی  نقش  درمصر  هنر 
به تدریج این وزارتخانه در همان سال های ریاست جمهوری 
ناصر عبدالجمال به مرکز برنامه ریزي انقالب فرهنگي تبدیل 
از  یکی  بود،  آزاد  افسران  از  خود  که  عکاشه،  ثروت  شد. 
وزرای معروف این وزارتخانه بود. وی در چاپ و نشر کتب 
هنری اهتمام جدی ورزید. »این مؤسسه بر کل کنگره ها و 
کنفرانس هاي ادبي، عربي و بین المللي نظارت داشت و حتي 
این سازمان  انتخاب مي کرد.  را  اعضا و شرکت کنندگان آن 
صادر  را  آن  تحریم  یا  و  منع  جدید،  مؤسسۀ  یک  حکم 
بر کل جوایزي که حکومت  این مؤسسه  مي کرد. همچنین 
در  متفکران  و  ادبا  هنرمندان،  آثار  از  تقدیر  براي  انقالب 
تعلق  افرادي  به  جوایز  این  داشت.  نظارت  بود  گرفته  نظر 
مي گرفت که آثاري همسو با اهداف انقالبي و سوسیالیستي 
در  انقالب  فرهنگِي  مؤسسات  مي کردند.  تولید  حکومت 
کمین هر تحول و یا جنبشي جدید در حوزۀ ادبیات و هنرها 
نشسته بودند. شوراي عالي نظارت، به جنبش شعر جدید، با 
این اتهام که جنبشي عصیانگر علیه نظام است، اجازۀ ادامۀ 
تغییر  زمینۀ  در  زیادي  هزینه هاي  همچنین،  نداد.  فعالیت 
نگاه و کنش هاي هنرمندان و کنترل برنامه ها و آثار هنري 
صرف شد. فیلم هاي سینمایي، برنامه هاي رادیویی، هنرهاي 
تجسمي و موسیقي تا حد زیادي کنترل و جهت دهي شدند 

)عزیزیان، 1396 ،38(.
درحوزۀ هنرهای تجسمی هنرمندان از طریق استعمارگریزی 
سوسیالیسم  نهادهای  به  پیوستن  و  استعمارزدایی،  یا 
ناسیونالیستی، لزوماً شیوه های هنر تجسمی را با ایدئولوژی 
ملی پیوند دادند و آن را به گفتمان غالب تبدیل کردند. در 
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در جلوی تصویر اشاره ای است به نقش خدایان مصری که در 
شکل حیوانات ظاهر می شدند و نشانگر پیوند انسان و حیوان 
از  ادبیات مدرن  باستان است که در هنر و  در فرهنگ مصر 
سوی هنرمندان دگربار مورد توجه قرار گرفته است. لک لک 
نماد دانش و خرد بوده و در این اثر بر روی متنی که بر کاغذ 
نگاشته شده، ایستاده است. تحوث از نخستین خدایان مصر 
باستان، مردی با سر لک لک بود هم عنتر هم لک لک، حیوانات 
مقدسی برای تحوث بود. او همچنین واسطۀ بین خیر و شر بود. 
برروی سر مجسمه زن یک شاهین قرار دارد. شاهین به عنوان 
محافظ به شمار میرفت و متعلق به حوروس، پسر ایزیس و 
اوزیریس بود. در واقع شاهین یکی از اساطیر مصر باستان بود. 
حوروس یک بازیگر اصلی در داستان ایزیس و اوزیریس  بود _ 
که جنگ بین او و ست خدای صحرا و طوفان تا بیداری ازیریس 
ادامه یافت. گفته می شود ارتباط دادن حوروس با شاهین برای 
این بوده که او خود را خدای آسمان و جنگ می دانست. »این 
Win-( »1952 شناخته می شود  اثر به عنوان نمادی از انقالب

egar, 2006, 270(؛ )تصویر 5(.

.www.Egyptionmusuems.net:تصویر 5. عبدالهادی الجزر، میثاق،1962. مأخذ

این زمان مضامین ملی گرایی متفاوت از آنچه در زمان سعد 
زغلول و حزب وفد از سوی محمود مختار اتخاذ شده بود؛ 
مورد توجه قرار گرفت. توجه از به مصر باستان به مصر معاصر 
و  استعماری  نفی حکومت  مانند  معطوف شد. علل متداول 
حاشیه های  از  هنرمندان  و  دولت ها  صهیونیسم  ضد  بعداً 
مخالف طیف سیاسی در سراسر جهان عرب راگرد هم آورد. 
به عنوان مثال، حامد ایواز نقاش )2011-1919( وی بارها 
و بارها آثاری را با محوریت کانال سوئز در زمان ملی شدن 
راغب   ،)1919-2003( حلیم  طاها  کرد.  خلق  کانال  این 
جهت   )1995-94( ناجی  عفت  و   ،)1882  -  1892( ایاد 
مالی  کمک های  اسوان،  سد  ساخت  پروژۀ  مستندسازی 
دریافت کردند. فضای ایجادشده در بین هنرمندان به نحوی 
لزوماً  سوسیالیسم  سیاست های  مخالف  هنرمندان  که  بود 
نبودند.  می کردند،  کار  دولت  برای  که  هنرمندانی  مخالف 
و یا حتی هنرمندانی که برای دولت کار می کردند لزوماً با 
تمامی عملکردها و تصمیمات دولت موافق نبودند و حتی در 
الیه های پنهان آثارشان به طرز هوشمندانه ای بر تصمیمات 
گفتمان  که  زمانی  در  می دادند.  ارائه  ظریفی  نقد  دولت 
هنرمندان  بود،  سوسیالیسم  گفتمان  جامعه  غالب  سیاسی 
بافت سنتی شهر  در  موجود  محله های  عامیانه،  افسانه های 
آنها  ارتباط  و  آنها، دهقانان  و ساکنان  مکان های عمومی  و 
با نیل و زمین کشاورزی، فراعنه و حتی خدایان اساطیری 
شک  بدون  برمی گزیدند.  خود  آثار  موضوع  عنوان  به  را 
عبدالهادی الجزار5 یکی از مهمترین هنرمندان سوسیالیست 
مصری محسوب می شود. وی در سال 1925 در اسکندریه 
که  پدرش  همراه  به   1936 سال  در  اما  آمد،  دنیا  به  مصر 
یکی از دانشمندان االزهر بود به قاهره نقل مکان کرد. این 
وسطایی  قرون  حاشیه  در  زینب،  سیده  محلۀ  در  خانواده 
سنت های  در  الجزر  بنابراین،  شدند.  ساکن  قاهره  مدرن  و 
دوساالنه های  در  الجزر  آثار  کرد.  رشد  شهری  مذهبی 
رسمی  هنرمند  یک  عنوان  به  ونیز   1960 1956و   ،1952
مصری به نمایش گذاشته شد و برای کار و تحصیل از دولت 

بورس های تحصیلی دریافت کرد. 
و  است  ایستاده  فراعنه  سبک  به  که  زن  ازیک  مجسمه ای 
پنبه کار  کشاورزان  دارد،  دست  به  »میثاق«  نام  به  کتابی 
گویا  و  زده  زانو  برابرآن  در  که  صنعتگران  و  گندم کار  و 
آرمان خود را در آن جست وجو می کنند. در دستان زمخت 
است.  گرفته  قرار  لطیف  و  نرم  پنبه ای  گیاه  کشاورز  مرد 
دستان زمخت حکایت از ملت سختی کشیده است. نیل در 
پس زمینه بخش زیادی از تصویر را اشغال کرده است، از سر 
مجسمه شاخه هایی شبیه درخت روییده که گویا تأکیدی بر 
خصوصیت حاصل خیزی و رویش در مصر است. وجود لک لک 
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برهم کنش ناسیونالیسم مصری بر مدرنیزاسیون هنریمشخصات ناسیونالیسم مصریانواع ناسیونالیسم 

کاربست فیگور زن و عناصر باستانی، محتوا با باستان گرایانه و تاریخ گرایانهناسیونالیسم فرهنگی
محوریت مصر باستان

نقاشی از دهقانان، مناظر بومی مصربومی گرایانه و منظره نگارانهناسیونالیسم اجتماعی

نقاشی با موضوع کارگران، عناصر مصر باستان بیان گرانه و سوسیالیستناسیونالیسم سیاسی
داستان های عامیانه  با محوریت مصر عربی

جدول 1. انواع ناسیونالیسم و مشخصات آن در مصر و برهم کنش آنها بر مدرنیزاسیون هنری. مأخذ: نگارندگان.

بحث
ورود هنر مدرن به مصر توسط هنرمندانی که به فرانسه سفر 
اروپایی  و  فرانسوی  دانشگاه های  و  آکادمی ها  در  یا  و  کرده 
ناسیونالیسم  گفتمان  شکل گیری  با  بودند،  پرداخته  تحصیل 
در  بود.  همراه  اجتماعی  و  سیاسی  فرهنگی،  بخش های  در 
استعمار  به  واکنش  در  خصوصاً  ملت-دولت هایی  خاورمیانه 
تشکیل شدند، که همین ملت ها موجب ظهور هنر مدرن در 
 Seggerman &(  این منطقه به روش غیر اروپایی آن شدند

.)Mukhtar, 2014, 28
در بررسی جامع هنر مدرن، الزم است هنر این دوران به طور 
کامل در یک بستر بین المللی لحاظ شود. در واقع باید رابطۀ 
هنر مدرن با هنر و نهادهای اروپایی را با اصطالحاتی که کالرک 
در مدرنیسم در آسیا )1993( تعریف کرده، درک کرد: وقتی 
فرم ها و تکنیک ها، بافت فرهنگی را دچار تحول می کنند، معانی  
پیدا می شود که حتی بعضی مواقع برای کسانی که در همان 
چیزی  این  نیستند.  تشخیص  قابل  می کنند،  زندگی  فرهنگ 
است که پارتا میتر )1994( »تغییر الگو« نامیده و مفهوم آن 
این است که رابطۀ هنر مدرن مصر با هنر اروپایی جزو یکی 
از رویکردهایی است که در تکرار خاص مدرنیسم تحت تأثیر 
قرار می گیرد. از فاکتورهای دیگری که در این میان نقشی بر 
عهده دارند می توان به ترکیب بندی اجتماعی مصر اشاره کرد 
مبتنی بر  غالباً  اقتصاد  خارجی،  ساکنین  وجود  دست کم  که 
کشاورزی کشور، تاریخ فرعونی و نقش متغیر زنان در نیمۀ اول 
قرن بیستم، نام برد. این موارد در ایجاد یک سنت از هنر مدرن 
در مصر مشارکت دارند، در حالی که در ابتدا با سنت های هنر 
مدرن اروپا پیوند خورده اند، معانی مختلف به خود می گیرند و 
به روش های مختلف در بافت مصری عمل می کنند. به طور کلی 

تأثیر ناسیونالیسم به اشکال متنوع آن در مصر بر مدرنیزاسیون 
هنری در هنرهای تجسمی را می توان در جدول 1 طبقه بندی 

کرد.

نتیجه گیری
گیرد  قرار  توجه  مورد  نکته  این  شد  سعی  پژوهش  این  در 
ظهور مدرنیته در مصر تحت تأثیر ملی گرایی بوده  که اساساً 
است. هنرمندانی که در این مقاله تحت عنوان پیشگامان هنر 
مصر  ملی  هنرمندان  واقع  در  شد  نام برده  آنها  از  مصر  مدرن 
آنها  آثار  دقیق تر  وقتی  وجود،  این  با  می شوند.  محسوب  نیز 
را بررسی قرار گیرد، متوجه خواهیم شد که هویت های ملی 
جامعۀ  پیچیدۀ  محاسبات  میوۀ  آنها،  بصری  بیان  و  فردی،  و 
مصر است و باید به همان شکل پذیرفته و درک شود. نه تنها 
اثر این سه هنرمند به طور سبکی با یکدیگر بسیار متفاوت 
است، بلکه آنها ملت مصر را از زوایای تفکر و اعتقاد خویش 
هنرمندان  این  از  هرکدام  کرده اند.  تجسم  جامعه  به  نسبت 
نوع خاصی از  گفتمان ناسیونالیستی را به تصویر می کشند. 
ملت  فضیلت  و  خلوص  برای  نمادی  به  زن  مختار   آثار  در 
در  نیل  با  که  را  دهقان  راغب  که  حالی  در  می شود،  تبدیل 
ارتباط است به منبع یک زندگی معتبر برمی گزیند. در جریان 
بررسی هنر مدرن مصر که با تفکرات ناسیونالیسم گره خورده 
مطابق  نباید  را  مصر  مدرن  هنر  تاریخ  که  مسئله  این  است 
دارد  اهمیت  و  داد  قرار  مطالعه  مورد  غربی،  تاریخ نگاری  با 
که خود داستان مصر را به عنوان بخشی از معما درک کرد. 
برجسته کردن مسئلۀ تفاوت در روند ساختن ملت این امکان را 
می دهد تا به شرایط خاص تاریخی و اجتماعی ملت ها به طور 
خاص نگریسته شود که تحت یک نوع خاص از گفتمان در 
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شکل گیری هنر مدرن تأثیرگذار است. با توجه به این موضوع، 
از  کورکورانه  تقلید  از  دور  به  هنرمندان،  که  می شود  روشن 
یک مدل اروپایی، به الزامات فرهنگی خودشان واکنش نشان 
می دهند. در اسکندریه، مصری ها به موازات هنرمندان اروپایی 
ایتالیایی  خصوصی  استودیوهای  در  اغلب  و  می رفتند  پیش 
یا فرانسوی آموزش می دیدند. اولین معلمان مدرسۀ هنرهای 
هنر  با  که  هنرمندی  سه  هر  بودند؛  اروپایی  قاهره  زیبای 
مدارس  در  بودند،  همراه  خود  نسل  در  قاهره  مصری  مدرن 
یا دانشکده های خصوصی اروپایی آموزش دیده بودند و گاهاً 
حتی دوره های طوالنی از عمر خود را خارج از کشور گذراندند؛ 
هم  اروپایی،  هنر  به  هم  بصری  منابع  پی  در  آنها  نهایت  در 
مدرن و هم باستانی کشور خویش چشم دوخته بودند. غنای هنر 
مدرن مصر که ریشه در ویژگی های تاریخی و فرهنگی دارد، در 
قالب امر زیباشناسانه در مجسمه های مختار که محصول تحمیل 
واقعیت پراکندۀ جامعۀ پیرامون او است، در تضاد بین ادعاهای ایاد 
در مورد ارائۀ وفادارانۀ آداب و رسوم اقشار محبوب مصر از یک سو، 
و توسل او به تصاویر از قبل موجود به عنوان منبع برای دهقانان 
معتبر وی از سوی دیگر است، نمود می یابد؛ در شرایط مستمر 
تصویر  نقشۀ  در  بصری  سلسله مراتب  تجزیۀ  باعث  که  موجود 
منعکس شده، قابل رؤیت است؛ و تصاویر عمیق الهادی الجزار 
که در آن تالش می کند تا عرفان و ماندگاری را به دنیای در حال 
تغییر پیرامون خود منتقل کند، دیده می شوند. با نزدیک شدن به 
این هنرمندان و کارشان به عنوان مشارکت کننده در روند تعریف 
یک جامعۀ ملی مدرن در پارامترهای خاص تاریخی، جغرافیایی، 
اجتماعی و سیاسی، به یک سنت غنی از هنر مدرن دسترسی 
پیدا می کنیم که به درک ما از مدرنیسم تجسمی کمک می کند.
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