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ن ممک گذشته،نگاریِ معاصر و با نگاهی به تحقیقاتِ تاریخ از دیدِ

، جهان نیز همسو با تحوالتِ پارادایمیگونه به نظر آید که این است

 ،هر پارادایمهمگام با محققین، شود. خود با آن دچار تغییر میخودبه

ی یا حت گیرند وجدید در دست می یهاینو برای جستجو در حوزه یابزار

، های قبلیهمان حوزه جستجو درهمان ابزارهای پیشین و با به کمکِ 

مه ه به یک باره . گویییابنددست مینو و متفاوت   به دستاوردهایی

 شود.چیز، در پیوند و سازگاری با مفاهیمِ جدید، دگرگون می

 هاآن تاریخ بشر که در طیِ عطفِ تحوالت علمی و نقاطِ اغلبِ

در حینِ  ،گیردصورت میدر دیدگاهها و رویکردها اساسی  تغییراتی

جایی که دو سپهر فرهنگی با  دهد. یعنیرخ می "دیگری"مواجهه با 

و  یک فرهنگ به سپهرِ "دیگری" ورود و معرفیِ. شوندمیروبرو یکدیگر

ای جالب توجه است که همچون حاکم بر آن، پدیده عقالنیِ گفتمانِ

سواالت  ،ستییفکری دوئال به عنوان یک نظامِ ،"1دیگربودگی" مفهومِ

 ترینترین وجالبیکی از مهم . این پدیده،شودشماری را موجب میبی

آدمی از منظر بیولوژیک، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی  کنشِ مظاهرِ

ها آن در طیِ متفاوتی که  هایدر شیوهواکاوی  در این میان،است. 

، دهدمیت ییشود، تغییر ماهبه نحوی مردود شمرده می "دیگری"

همه  ، همه وشودبه کنار رانده میپذیرفته، تقدیس و یا تعدیل شده و یا 

. را موجب شود حاکم  سیاسی و نظامِ تر از اهدافِشناختی دقیقتواند می

 پذیرفته، "خود"به را  "دیگری"ه فرهنگی کروندی که در پیِ آن، 

به نوشتنِ  ممکن است و حتیکند میخود را اعمال  کنترل و قدرتِ

 نیز اقدام کند. هردو سویه تاریخِ ءدوباره

و پیوندهای ناگسستیِ شرق به طور عام و هنر اسالمی به طور خاص، 

. نداهویت اروپایی ایفا کرده ، نقش مهمی را در آفرینشِاین دو با یکدیگر

 
  "آیندهسنتِ  -آیندهء سنت"شده در کاتالوگِ نمایشگاهِ های منتشراز یکی از یادداشتاست برگردانی این مقاله  *

The Future of Tradition- The Tradition of Future (100 years after the exhibition masterpieces of Muhammadan art 

in Munich, by: Avinoam Shalem, Eva- Maria Troelenberg) 

 "دیگری"حال، بزرگترین  هم در گذشته و هم تا حدی در زمانِدو، این

به  یانیاروپا شیفتگیِ .شوندمحسوب میبا تاریخ و هنر اروپا  در نسبتِ

-ه.  یعنی برهآغازین دارد قرون وسطیِ به قدمتِای پیشینه ،هنر اسالمی

که اغلب ، های اسالمیمجللِ سرزمینستین کاالهای خکه ن ای از زمان

در  شد،ظریفِ اسالمی میهنری ممتاز و منسوجات و صنایع ِشامل 

التین خودنمایی  های سلطنتی و کلیساهای غربِبازارها و مجموعه

در این  پیچ و خم را از سر گذراندند ومسیری پر ،کردند. این کاالها

-میمعناهای پیشین نو و گاه عاری از یی هامعناآمیخته به  میان، گاه

 برآمده از فضاهایی دینی و یهایمرتبط با تصویرسازی یگاه د؛گشتن

اهی گهای کتاب مقدس و ها و صحنهپیکرهپیوند با همو  انگیزشگفت

های صلیبی واقعی و ملموس دشمنان، جنگ حاصلِ به تصویرکشیدنِ

نظامیان مملوک و یا درباریان حکومت عثمانی. این کاالها  ،ایوبیان

 پنهان یک ذهن اروپایی تمایالت و آمالِ نمودی از دتوانستنمیهمچنین 

عی منب یا به عنوانِ و و متفاوت غریب زندگیِ با یک سبکِ و در پیوندِ

 .نیز محسوب شوندهای اروتیک برای فانتزی

حضوری  هادر طولِ این سال ها شرق و هنر اسالمیبا همهء این 

 اسالم در برخی سیاسی و فرهنگیِ ءسلطهدر اروپا داشت. ورای  وقفهبی

نایع ص همچون اسپانیا، سیسیل و بالکان، انتقالِ اروپاییهای سرزمین

 بی وقفه ادامهنیز اروپا سایر نقاط ادبی از جهان اسالم به  هنری و دانشِ

 ء غرب و شرق، چه در گذشته و چه در زمانپیوسته ءاین مواجهه داشت.

ری فرهنگی و هن ءپیشینه درثیرپذیری حال، منبعی ژرف برای الهام و تا

تحوالت  رغمِعلی شد.( محسوب میو نوزاییِ آن اروپا ) و حتی رنسانس

 1500 ءدر نتیجه ،گوناگونی که در برداشتِ غرب از شرق و هنر اسالمی

این هویت همچنان آمیخته به جنگ و صلح حاصل شده،   سال روابطِ
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-است؛ مفاهیم و برچسب ر غربیتفک ءی زاییدهآمیخته با مفاهیم اشیا،

 اهِاین نوع نگ ءبودنِ این آثار تاکید دارد. غلبه "بیگانه" که بر هایی

جهان و  غرب به فهم و شناختِ نیازِ نه تنها در خدمتِ ،پندارانهبیگانه

بلکه فضایی را برای  ،صفرو صد بود آن در قالبِ دنِسیستماتیک کر

 غربی ایجادو ذهنیتِ ء نگاه هرچند از دریچه "دیگری" هویتِ بازتعریفِ

هنراسالمی با کیفیاتی  ءِاشیا دانستنِ پیوندهم، عالوه بر این کرد.

فضایی مبهم و آشفته را در ، همچون غیرمعمول بودن یا بیگانه بودن

 ءِاین اشیا ،در چنین موقعیتی .موجب گشت این آثار درک و تفسیرِ

یجاد انشده رها شد. سان غربی ناشناخته و پردازشان نِذهخودی در غیرِ

کاالهای  که به ظاهر به درک و شناختِ ،هاوسط اروپاییت چنین نظامی

 رد. ک، از سویی در تضادِ با این هدف عمل میکردبیگانه کمک می شرقیِ

و  19قرن  در اواخرِ ،شرق برداشتِ ازعطف در فهم و  یکی از نقاطِ

هنر  در نمایشگاهِ، "به شرق نگاهِ"در  و این تحول درخ دا 20قرن  لِوایا

توان آن را که میرویدادی خود رسید.  به اوجِ 1910در مونیخ   اسالمیِ

آثار هنر  علمی در مطالعه و تفسیرِ نوعی انقالبِ ،2نکُ توماس به زبانِ

-قدرتی عظیم در دگرگون زبان،پذیریم که می اسالمی دانست. مسلماً

یز نهای ما انگاشت ءو تاریخ و پیشینه دارد و مفاهیم هادیدگاه ساختنِ

ر بشده های مطرحو ایده، منابع مکتوب هاکتاب گواهی بر تاثیرگذاریِ

های مکتوب و گاه اندیشه چنین است کهو ایناست  کاربرانِ این متون

آنچه از  اندازی متفاوت برای درک و تفسیرِدیدی نو و چشم ،شفاهیِ

های زبانی ممکن است این ایده. دهندی مانده به ما میجاگذشته به

 اهرواج این ایده نو و یا در جهتِ شناختیِتنیده با الگوهای زیباییهمرد

 "4شکل زمان"با نام  اشدر کتاب معروف 3کوبلر سخنِ عمل کنند.

-یکی از بخش ؛بحث مرتبط استاین قابل توجهی به  ( به طرز1910ِ)

ناگهانی در محتوا و  اتِتغییر ،هنریوقایع ِ تاریخیِ های مهم در تسلسلِ

طرد  اهبه ناگزبان  فرمِ تِآن تمامی که طیِ تحولی است. یِ آثاربیانء شیوه

-شده و با زبانی نو و اجزایی متفاوت و دستوری ناآشنا و نامتعارف جای

ناگهانی در هنر و  توان تغییراتِبارز آن را می ءنمونه که شودمی گزین

 دانست.  1910های معماری غرب در حدود سال

مونیخ نیز به عنوان راهی برای ایجاد  1910نمایشگاه  بنابراین طراحیِ

امری تصادفی  ، قطعاًزمیناز مشرق پارادایمی در پنداشتِ یک تغییرِ

 که در بطنِ، 1910نمایشگاه  واقعیِ تاثیرِ برای فهمِپس . ه استنبود

های زمانه در سال حاکم بر روحِ یعنی معاصریتِ تری گستردهساختار

سته بکارهای بهتر به شیوهبد نیست نگاهی موشکافانه ،رخ د اد 1910

 داشته باشیم. ء آثارارائهء شیوهدر  در این نمایشگاه شده

شرق در مغرب زمین  کاالهای فرهنگیِ هرچند که پیشینهء حضورِ

شد به ندرت میها آن سال با این حال در ،ای طوالنی داردتاریخچه

نظر رها دنمایشگاه این آثار در قالبِ ثابتی را برای نمایشِ قاعدهءسنت و 

عظیمی از صنایع  هایمجموعههای جهانی که نمایشگاهبرگزاریِ گرفت. 

 هنسبت ب اشتیاقی فراوان ایجادِ ، موجبِکشانده بوداسالمی را به اروپا 

 در نزدِ هاترِ آنمیلی برای شناختِ عمیقو بیگانه این کاالهای 

به  ترین تاثیرِمهم .شد هاو موزه ملی صنایعِ ،هنرء حوزه کارشناسانِ

  9188 رویدادِ همچون در نمایشگاهی زمینآثار مشرق نمایش درآمدنِ

 ود.نگارانه بقوم و در قالبیارائهء تصویری رمانتیزه شده از شرق ، 5پاریس

واز نچشمبه عنوان کاالهایی بدیع و  مستقالً ،ه در آن اشیاک رویکردی

 ثابت در تاریخِ ایرویهشرق تبدیل به  نمایشِ شدند.پنداشته می

رن ق ء آثار شد و تا پایانِهای عرضههای جهانی و سایر موقعیتنمایشگاه

اولیهء  مراحلِ از همان ،ن حالیبا ا نیز همچنان به قوت خود باقی ماند.

-یعنی زمانی که نه حتی اسم و مسئولیت ،مونیخنمایشگاهِ  سازیِآماده

وع یک موض ،آثار تعیین نشده بود ها و نه کمیت و کیفیتِهای سازمان

 1889نمایشگاه ای به اینکه هرگونه اشاره ؛به چشم میخورد ضوحو به

پای  مونیخ، جا 1910نمایشگاه و بالعکس،  منع شده بودپاریس 

ها آن ترینِپیش از خود گذاشت که مهم ترِکهای کوچنمایشگاه

اهداف همچون  بود. 1903در سال   پاریس  6هنرهای اسالمی نمایشگاه

-باییو زی هنری تاکید بر کیفیاتِ، یعنی نمایشگاه مونیخ مختصاتِو 

ش به ابدون هیچ قصدی مبنی بر تبدیل نمایشگاه پاریسر، آثا شناختیِ

 .یار کوچکتر از اشیا را به نمایش گذاشتای بسمجموعه رویدادی پیشتاز،

از  نگارانه با استفادهقوم نوین و ضدِ مونیخ، این رویکردِ در نمایشگاهِ

 اشیا، وکار بسته شد: آثارآثار به ءارائه نحوهء هوشیارانه در یک استراتژیِ

-مینهزپیش مقابلِر پیرایه و یا دهایی فراخ و بیهایی با چیدماندر سالن

 .ندارائه شدهایی ساده ویتریندرونِ یک دیوار عظیم  و یا  مثل خنثی ای

های شرقی و اسالمی در مایهمرتبط با درونهای تزئینی ِلمانبرخی از اِ

 معماریِ دلِ فضایو در  7رتارنست فیشاز  با چیدمانیورودی  سالنِ

 80عمدهء اما  ایرانی در معرض نمایش قرار گرفتند. کالسیکِ ایوانیِ

 اهراهنمای نمایشگ شد. تکمیلای خنثی طراحی و نمایش به شیوه سالنِ

 این تلقیِاین چیدمان و  اهداف و نیاتِ نهفته در پسِواضح  به طورِ نیز

اثر باید هنراسالمی را به  مخاطبِ ؛دادرا نشان می خاص از نمایشِ آثار

 پنداشتیهیچ پیش نگارانه و بدونِقوم تاریخی و غیرِ ای غیرِشیوه

 ءدستی در ایدهوعی پیشآثار، ن درواقع این نوع از نمایشِ مشاهده کند.

بعد توسط وی مطرح شد؛ سال  25که  بودبنیامین  8"نمایش محض"

های فرهنگی و تاریخی و ارزش جدا از بسترِبا اثر  ء مخاطب مواجهه

ی هایآثار، ایده در نمایشِ نگرشیچنین  با پیدایشِ آن. 9آیینی و ائورای

)برای مثال بازتولید عکاسانه و  این اشیا برداری ازتصویر پیرامونِ

تاریخدان و  10. فردریش سارهشکل گرفت( نیز هاآن کرومولیتوگرافیِ

یاحی س به عنوانِ ،نمایشگاه مونیخ حوزهء هنر و کیوریتورِ شناسِباستان

زمانی ء هرچند در آن دوره تصویر آگاه بود. به خوبی از اهمیتِ ،مجرب

ع صنای ،حال او با جدیتبار بود، با اینپرهزینه و مشقت کاری نسبتاً

مکاشفاتی خود به آسیای صغیر و  سفرِ هنری و بناهایی را که در طولِ

 نیازیشیای که پها مواجه شده بود به ثبت رساند )مجموعهایران با آن

 ینِیک کمپ چنین جریانی، متعاقبِ. علمی او شد( حیاتی برای مطالعاتِ

تصویری بزرگ در مونیخ به راه افتاد تا صدها اثر مهمی که تا آن روز در 

 .ودشمستند سازی  تصویری در قالبی، معرض نمایش قرار گرفته بودند

 ،دادمیشکیل را ت 1910  مستنداتِ نمایشگاه ء اصلیِاین تصاویر که بدنه

 انِاری که پس از پایآث ء آثار تبدیل شد.به ابزاری آکادمیک برای مطالعه

های شخصی های سرتاسر جهان و مجموعهنمایشگاه مجدد به موزه

ه تنها ن ،این کمپین تصویری را بودنِ خالقانهامر بازگردانده شدند و این 

-کسعکاربرده شده در های بصری بهفنی بلکه به لحاظ شیوه به لحاظِ

ا را روح از اشیبی سرد و عینیتیِاین تصاویر که  .ساختنمایان  برداری،

مطالعات علمی  در جهتِابزاری  در حکمِبه نحوی تعمدی  ،دادارائه می

از نمای روبرو و یا نماهایی  اشیا معموالً در نظر گرفته شده بود. نمایشِ
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 یای ساده و خنثزمینهپبش و در مقابلِ جانبیِ مختصرنزدیک با زاویهء 

برای مثال پایهء ) شدذف میکه گاه برخی اجزای آثار نیز در آن ح بود

ی یعن .(هاهای عجین با نگارههای فرش و یا حتی نوشتهها، ریشهمجسمه

هرچه بهتر و  تصاویری از یک شی از زوایای مختلف برای نمایشِ ءارائه

ر د اثر. مختلفِ از وجوهِ تریعمیق آن و درکِ تزئینیِ خصلتِ ترِدقیق

کار بسته شده در به ءشیوهتر از حتی سفت و سخت ،این تصاویر

و ه شدزداییزمینهای ابژه، شددنبال می "محض ءابژه" نمایشگاه، مفهومِ

 های یک آزمایشِآثار هنری همچون نمونهپنداشتی. عاری از هر پیش

 بررسیِ رسیدند که امکانِنظر میعلمی در زیر میکروسکوپ به

 . این کمپینِم شده بودفراهها آن ای از ساختار و جزئیاتِموشکافانه

 فلسفیِ را با انقالبِاش گامیو هم خود تصویری به وضوح همزمانی ِ

-ان مینش ،نهاتفکر پدیدارشناس یعنی ظهورِ ،بسیار بزرگتری در آن دوره

متن مشهور خود را آغاز  هوسرل نگارشِ 1910د؛ برای مثال در سال اد

های نزدیکی دا پیوننه تنه 1910بر این اساس نمایشگاه مونیح  .11کرد

رایش آلمان داشت بلکه  حکومتِ اواخرِ نگریِتاریخی بحرانِتزلزل و با 

در  12عینیت نو منجمدِ با خصائصِ تشابهاتی نیزرسید به نظر می

ر هن فِیبازتعر ،ایدر چنین دورهبنابراین  جمهوری وایمار داشته باشد.

-اجاییشرق بود. ت کردنِرمانتیزه ای صریح بر ضدِشک بیانیهبی ،اسالمی

علمی  مطالعاتِ گراییِعینیت نیز توسطِ "دیگری بودگی" مفهومِ که خودِ

 تا حدی تعدیل شد.

 خود را به نحوی با تحوالت و مفاهیمِ ،جدیدرویکردِ تر اینکه این جالب

 14سبک به تاریخِ 13ریگل هنرهمسو کرد. رویکردِ تاریخِ ءمعاصر در حوزه

یک ابژهء  های فرمالِو ویژگی 15هنر بین  نیتِبات ِبر مناس تمرکزِ یعنی

، نریه جریاناتِ سلسله مراتبِ و ارتباطِ نبوغِ هنرمند تاکیدِ او بر ومنفرد 

نیز  هاکاریها، عاجها، کوزهاسالمی همچون فرش صنایعِ شد تا موجب

چنین گیریِ شکلدر واقع با  .محسوب شوند ء تاریخ هنربدنهجزئی از 

برای هنر اسالمی ایجاد شد  ضا و امکانی، ف19قرن  اخرِودر ا هاییبحث

هنر جایگاهی برای خود ها و تولید ِسبک دگرگونیِ تاریخِ پیکرهءتا در 

 بیابد.

از مزایای این رویکرد  1910کیوریتورهای نمایشگاه در این میان، 

-یاسعک واقع تصاویرِبهره بردند و بر حوزهء هنر اسالمی غلبه یافتند. در

 رِنمایشگاه و چه تصاوی اشیا در سالنِ اسالمی، چه تصاویرِ صنایعِ شده از

می مدرن یا علنمودی از یک رویکرد ِصرفاً شده در کمپین تصویر، ثبت

این اشیا به جدیدترین  دادنِ دبودند برای پیون معبرینبودند بلکه 

 ن؛و تحوالتِ پارادایمی عظیم آهنر  مطالعاتِ شناختیِروش گرایشاتِ

اثرهنری به مثابه سندی تاریخی و تالش در  انگاشتنِیعنی اجتناب از 

 زبانِ آثار همچون و مستقلِ های درونیارزش در نظر گرفتنِ جهتِ

مطالعه و تعمق در هنر با دست چنین دیدگاهی مبنی بر  .هابصریِ آن

 ابها، نآ گیریِشکل هایها و زمینهاشیا و نه سرچشمه یازییدن به خودِ

 این تغییرِ، همراه شد و از عکاسانه تصویر و بازتولیدِ هایارزش رشدِ

 .سخن گفته شد "چرخش تصویری"اولین  بعدها به عنوانِ، متدولوژیک

آثار در نمایشگاه   نمایشِ چرخشی که آشکارا تاثیری ژرف بر مفهومِ

 گذاشت. 1910

 . عنوانِشتتصویری وجهی دوگانه دا این چرخشِ حالبا این

دهندهء برای این نمایشگاه نشان 16"محمدی ی هنرِاشاهکاره" ثیرگذارِتا

برای  ،"شاهکار"عنوانِ که از آنجایی .دهندهء ایدهء دیگری نیز بود

ثار آ شاهکار پنداشتنِرفت، کار میغرب به ترین آثار تاریخ هنرِبرجسته

 چنین برچسبی. رسیدبنظر می انتخابی عامدانه و آگاهانه ،هنر اسالمی

 ء مدرنیته و شرایط و مختصاتِبرای هنر اسالمی فقط و فقط ثمره

یاء اشبه آن   اطالقِ. به نحوی که بود علمیِ آن دوره مطالعاتِ وارِالبراتوار

 هایرآثار با شاهکا این نوعی همتراز دانستن و ارتقا دادنِهنر اسالمی، 

گاه کار"میکالنژ یا اثری همچون  "داوود"اثر  همچون  هنر غربِ

های سال یِتصویر کمپینِ عملکردِ در این بین، و بودورمییر  17"هنرمندِ

از سویی دیگر  .شتگذااین آثار صحه می بر شاهکاربودنِهم  1910

-های نخبهداللتچنین پیوند و آشتی با چنین معیارهای سنتی و 

شد. بنابراین جای محسوب می نیز کارانهحرکتی محافظه ای،ساالرانه

نمایش داده شده در مونیخ محدود به  ت که مجموعه آثارِتعجب نیس

ی که مفهوم .مرتبط با گذشته بودند و آثارِ ء اسالمیقرون میانه صنایع ِ

، از عالوه بر این نامید. "19تاریخ هنر انقطاعِ"آن را به درستی  18فالد

وجود ندارد معیارهایی مشخص برای شاهکار خواندن یک اثر که آنجایی

اطالقِ  است، ای از ابهام تا حدی ذهنی و نامعین و در هاله و این مفهوم 

 و سفت و سختِعلمی  با عینیتِ دقیقا در تضادِ به یک اثر، "شاهکار"

 .گرفتقرار مییادشده 

 هم رویکرد سنتی و هم نگاه آوانگارد به مفهومِ ،1910در سال  

اندازی که صحنهء د کرد. چشماندازی نو ایجاچشم ،"بودگیشاهکار "

های سرزمین مدرن را به سوی آثار هنریِ غربِ فرهنگیِ تاریخِ نمایشِ

یعنی هنر  ،این صحنه اصلیِ بازیگرِ ، با این وجود اسالمی باز کرد.

رها  نمود،با تصویری که گاه غیرقابل دسترس و گاه عقیم می ،اسالمی

. پس در "یپیش پنداشت هیچزدایی شده و بیزمینهشاهکاری "شد؛ 

بعد  رِنمایانگ 1910آثار هنر اسالمی در  نمایشِ نتیجهء این فرایند،

 شد. "دیگربودگی"جدیدی از توصیفات غرب از مفهوم 

اه آثار در نمایشگ های بدیع و نو در بازتولید و نمایشِدر مجموع، شیوه

رائهء ا یعنی ؛حاکم بر نمایشگاه در مطابقت بود کامال با تفکرِ ،مونیخ

ر د تتحوالاین  هنر اسالمی. نگاه کردن به آثار ای نوین در نوعِشیوه

 ساخت تا در برداشتِمخاطب را وادار می ،آثار هنر اسالمی چگونه دیدنِ

بازنگری  ،های همیشگی از شرقخود از آثار هنر اسالمی و پنداشت

، و نو نهخالقا نمایشِ پنهانی در پسِ این ءانگیزهو چنین  دنداشته باش

کننده در این نمایشگاه طراحان و هنرمندان شرکت هایدیدگاه از عمدتاً

سایرِ در  "دیگری"هنرِ نمایشِ، 20به گفتهء آندریا لرمر گرفت.نشئت می

اما  ،هم بارز و آشکار بود 21مونیخ 1908نمایشگاهِ چون ها همنمایشگاه

جدیدی را در فهم و  بود که  پارادایمِ 1910مونیخ در  مدرنِ این روحِ

که این نوآوری  کنیممچنین نباید فراموش ه شرق مطرح کرد. شناختِ

های سنتی و کلیشه داریِهای مجموعهآثار با روش و بدعت در نمایشِ

 ءشد و در نتیجه و همزمان موجود در مواجهه با هنر اسالمی مصادف

با یمی پارادا ؛شکل گرفت "شاهکارهای هنر محمدی"چون  عنوانی ،آن

ز حال برچسبی انقالبی و تحول برانگی کارانه و در عینِمحافظه ایپیشینه

 و نقیض ضدوجهِ این  . درواقع های اسالمیبرآمده از سرزمین ءرای اشیاب

تحوالت رخ داده در تلقی از  خود تاکیدی است بر پیچیدگیِ و دوگانه،
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 عظیم و یشگاهِاین نما هدفِبنابراین  .آنسال پیش از  100این هنر در 

 هنرهای اسالمی بر هنر مدرن آن که قائل به تاثیرگذاریِ برگزارکنندگانِ

ر د پویامسیری  بودند و حتی آن را به مثابهء چراغی برای روشن کردنِ

ن . متاسفانه چنیتعجب برانگیز نیستچندان  ،انگاشتندغرب می هنرِ

 ته به عنوانِمدرنی ساختنِ مفهومِبا محدود  ،سال بعد 10هدفی حدود 

کم کم از نفس افتاد. با این حال بنظر  ،غربی بدعت و خصلتی منحصراً

ده نوین ارائه ش سنتی و گرایشاتِ شناختیِزیبایی مفاهیمِ رسد ادغامِمی

 تا به امروز به قوت خود باقی مانده است. 1910در نمایشگاه 

 ،است که ییهاهای نمایشگاهیکی از اولین نمونه 1910نمایشگاه 

 تِدرک و دریافگیِ ی در چگونتتغییرا ایجادِ همچون قدرتِ زبان، تواناییِ

سنتِ  -آیندهء سنت" نمایشگاهِ .ندشناسانه را داشته ازیبایی تجربیاتِ

مطرح  "دیگری هنرِ"ارائهء   نیز پارامترهای جدیدی را در نوعِ "آینده

ی نوین در حاشیه است که گرایش این امر آن نشان دادنِ و هدفِ کندمی

گرایشی که ؛ ظهور است ، در حالِخوانیممیزمرک یا هرآنچه خارج از

 هنرمندانِچنین جریانی،  خواند.می 22یابیادوارد سعید آن را برون

آثارشان را در موقعیتی مشابه و به  وهای اسالمی برخاسته از فرهنگ

 این امکان تحققِ. در واقع دهدمعاصر قرار می رمندانِهن با سایرِ موازاتِ

هنر اسالمی از  روندی مناسب برای نجاتِ ،آثار هنری دسته از برای این

هنر مدرن و معاصر  در قلمروِ ،برای آن جایگاهیگذشته و ایجاد  محبسِ

اتخاذ شده در این  این امر تاکید شود که رویکردِ باید برالبته  است.

آزمونگاهی  بلکه  ،نیستطرفانه بیکامالً اندازی جهانی و چشم ،نمایشگاه

راهم با ف های قرن بیست و یکمیِ این حوزه.پرسشبرای تفحص در است 

  برای رویکردهای جدیدِمناسب  ایزمینهشدنِ چنین شرایطی و با ایجادِ 

پهلو به پهلوی  تواند،می هنر اسالمی نیز، هاموزه نمایشگاهی و نمایشِ

 کارِان ر ازو البته بدو بصری درکی مشترک به لحاظِ با ایجادِ  ،هنر غرب

-فرقه ورایِ اندازی کهچشم عرضه و مطالعه شود.اش، "دیگربودگیِ"

که  است ایدررفته های زهوارگرایانه و پارادایمیلم گرایی و تمایالتِ

 .دنکنو یک سویه را القا می نامتوازنمسیری 
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