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چكيده
شناسايي متوني که توسط انديشمندان شناخته شده داخلي پيرامون هنرمعاصر ايران نگارش شده است. 
مي تواند به عنوان دريچه اي براي رديابي ارتباط منطقي ميان انديشــه معاصر و هنرمعاصر در ايران 
مورد توجه قرار گيرد. بر اين اساس هدف از اين تحقيق مقايسه آراي دو انديشمند معاصر ايراني، جالل 
آل احمد و داريوش شايگان پيرامون هنر معاصر ايران است. و مسئله هويت و نسبت آن با نوع انديشه 
جالل آل احمد و داريوش شايگان و نيز آراي ايشان پيرامون هنرمعاصر ايران مورد ارزيابي قرار گرفته 
است؛ در اينجا اين سوال ها مطرح مي شود؛ ١-نوشته هاي جالل آل احمد و داريوش شايگان در مورد 
هنر معاصر ايران چگونه ارتباطي با جنس تفکر هويت انديش ايشان دارد؟ ٢-چگونه مي توان آراي ايشان 
پيرامون اين موضوع را با يکديگر مقايســه نمود؟. اين نوشتار در قالب پژوهشي بنيادي و با رويکردي 
توصيفي_تطبيقي نوشته شده است. و از خالل مطالعه اسناد کتابخانه اي و نوشتارهاي  پراکنده ايشان 
در مورد هنر معاصر ايران، چگونگي مواجهه اين دو انديشمند ايراني با اين موضوع استخراج شده است؛ 
و در نهايت با تجزيه و تحليل داده هاي کيفي جمع آوري شده و جدول بندي اين داده ها بر اساس روش 
استقراي علمي، نوع ديدگاه هويت انديشي دو متفکر و تشابهات و تفاوت هاي موجود در مقاالت ايشان 
پيرامون هنرمعاصر ايران مشخص و مورد تطبيق و مقايسه قرارگرفته است. بر همين اساس مي توان 
اينگونه نتيجه گرفت؛ که آراي جالل آل احمد پيرامون هنرمعاصر ايران بيشــتر متاثر از ديدگاه هويت 
انديشــي بومي و در مقابل آراي داريوش شايگان در اين حوزه بيشتر تحت تاثير ديدگاه هويت انديشي 

سياره اي او مطرح شده است. 
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به صورت مختصر بررسي شده و در ادامه به صورت 
ويژه آراي جالل آل احمد و داريوش شايگان پيرامون هنر 
معاصر ايران مورد مقايسه و تطبيق موردي قرار گرفته 
است. همچنين به دليل اهميت و ضرورت بازخواني، تحديد 
و طبقه بندي اين آرا و نياز مبرم جامعه فرهنگي معاصر 
به آن، اين پژوهش تالش مي کند تا گامي نو در شناخت 
و تعميق بيشتر اين حوزه از مطالعات برداشته؛ و براي 
هنرپژوهان و هنرمنداني که در جستجوي بنيان هاي نظري 

مرتبط با هنر معاصر ايران هستند. مفيد واقع شود.

روش تحقيق:
است،که  بنيادي  پژوهشي  هدف  نظر  از  نوشتار  اين 
هاي  داده  تطبيق  و  توصيف  معرفي،  آوري،  جمع  به 
پژوهش مي پردازد. در راستاي پاسخ گويي به سواالت 
کليدي پژوهش و دستيابي به هدف نهايي، از روش کيفي 
توصيفي_ تطبيقي در طبقه بندي اطالعات مرتبط با حوزه 
مطالعات پژوهش استفاده شده است. الزم به ذکر است. « 
برخي روش هاي کيفي براي تحقيق درباره تجربه دروني 
افراد، برخي براي تحقيق در مورد پديده هاي اجتماعي و 
فرهنگي و برخي براي تحقيق در مورد پديده هاي ارتباطي 
همچون گفتار و نوشتار مناسبند» ( گال ، ۱۳۸۷ ، جلد دوم 
۱۰۲۸ ) و نيز در اين پژوهش روش هاي مطالعه اسنادي 
وکتابخانه اي به منظور گردآوري داده هاي تحقيق مورد 
از  اين پژوهش  آماري  قرار گرفته است. جامعه  استفاده 
ميان نوشته هاي جالل آل احمد و داريوش شايگان که در 
آنها به موضوعات هنر معاصر ايران و نيز مسئله هويت 
توجهي ويژه شده. انتخاب و در مسير تکميل پژوهش تا حد 
کفايت و اشباع گزينش شده است. و در نهايت براي تجزيه 
و تحليل اطالعات جمع آوري شده از روش استقراي علمي 
استفاده شده؛ که با استخراج اطالعات جزئي و در کنار 
هم قرار دادن اين اطالعات در قالب جدول، نتايج کلي تر 
حاصل شده است. رويکرد اين پژوهش رويکردي تطبيقي 
است، و با توجه به اين رويکرد نوشته هاي جالل آل احمد 
و داريوش شايگان در حوزه مطالعات نظري هنرمعاصر 
در  ايشان  آراي  ارتباط  و  شده  مقايسه  يکديگر  با  ايران 
اين حوزه با نوع انديشة ايشان پيرامون مسئله هويت که 
از درونمايه نوشتارهايشان قابل استخراج و دسته بندي 

است، مورد تطبيق قرار گرفته است.  

پيشينه تحقيق:
   بر اساس مطالعات صورت گرفته در اين حوزه ، 
به تطبيق و مقايسه  تاکنون هيچ متني به طور مشخص 
هنر  پيرامون  شايگان  داريوش  و  احمد  آل  جالل  آراي 
معاصر ايران نپرداخته است. ولي در بسياري ازکتاب ها و 
مقاله هاي نگارش شده در حوزه هاي مرتبط با انديشه به 
بررسي و معرفي ديدگاه هاي فرهنگي، اجتماعي، سياسي، 

مقدمه:
و  هنرمعاصرايران  پيرامون  اول  متون دست  بازخواني   
شناسايي نوع ارتباط منطقي ميان هنر و انديشه معاصر 
در ايران مي تواند؛ به عنوان مسئله اي کليدي در ارزيابي 
فرهنگ و هنر معاصر ايران مورد توجه قرار گيرد. هم زمان 
با افول اقتدار هنر سنتي و قدرت گرفتن هنر غربي در ايران، 
اين هنر نتوانست با مخاطب ايراني همان  گونه که هنر سنتي 
ارتباط برقرار مي کرد، ارتباط برقرار سازد. از اين تاريخ 
به بعد، معضلي در هنر ايراني شکل گرفت که از آن بيشتر 
با عنوان "بحران هويت" ياد شده  است. و در ادامه بخشي 
از انديشه معاصر در ايران تالش کرد؛ تا اين بحران هويت 
و جدايي ميان جامعه و هنر معاصر را بر اساس ديدگاه 
بتوان  دهد. شايد  قرار  ارزيابي  انديش خود مورد  هويت 
اين گونه بيان نمود؛ که هويت مجموعه اي از خصوصيات 
فلسفي،  رواني،  فرهنگي،  گروهي  يا  فردي  مشخصات  و 
زيستي و تاريخي است. که بر يگانگي يا همانندي داللت 
مي کند؛ و فرد يا اجتماعي خاص را در يک ظرف زماني 
و مکاني معين، به طور مشخص، قابل قبول و آگاهانه از 
ساير افراد يا گروه ها متمايز مي سازد. در اين پژوهش 
نوشتارهاي جالل آل احمد و داريوش شايگان پيرامون هنر 
معاصر ايران مورد تطبيق و مقايسه قرار گرفته است. آرا 
و نظريات اين دو انديشمند به طور کلي پيرامون ارزيابي و 
تحليل وضعيت تاريخي ما در دوره معاصر و در مواجهه 
با دنياي متجدد است. در تفکرات ايشان وجوهي از "ما " که 
نه فقط متدين به ديني (مثًال مسلمان) هستيم، بلکه ايراني، 
فارسي زبان، شرقي، آسيايي و معاصر هستيم، بگونه اي 
مورد توجه قرار گرفته است؛ و جغرافياي تاريخي اي که 
اين "ما" در آن قرار گرفته است؛ بر اين اساس تبيين و تحليل 
مي شود. يعني آنچه ما را "ما" مي سازد. و شايد برهمين 
اساس است؛ که گروهي از پژوهشگران اين حوزه ايشان 
را هويت انديشان و جريان فکري مرتبط با ايشان و نيز 
جريانات فکري آبشخور آن را هويت انديشي مي نامند. 
و جالل آل احمد و داريوش شايگان را همراه با متفکران 
معاصري چون سيد احمد فرديد، داريوش آشوري، احسان 
نراقي، رضا داوري اردکاني و سيد جواد طباطبايي و ... به 
رغم همه اختالف نظرهايشان در اين گروه طبقه بندي مي 
کنند. در اينجا هدف اصلي پژوهش بررسي و مقايسه  نقطه 
نظرها و ديدگاه هاي جالل آل احمد و داريوش شايگان 
پيرامون هنر معاصر ايران با تاکيد بر مسئله هويت است. 
و در ادامه اين  سوالها مطرح مي شود؛ ۱- آراي ايشان 
پيرامون هنر معاصر ايران که بيشتر به صورت مقاالتي 
با  ارتباطي  است. چگونه  منتشر شده  و موردي  پراکنده 
جنس تفکر هويت انديشي ايشان دارد؟ و ۲- اين ارتباط را 
چگونه مي توان مورد تطبيق و مقايسه قرار داد؟. از اين رو 
در ابتدا پيشينه پرداختن به هنر معاصر توسط انديشمندان 
و متفکران ايراني حوزه هاي مختلف ادبيات، دين و انديشه 
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به  البته  احمد،  آل  جالل  و  شايگان  داريوش  شناختيي 
صورت مجزا پرداخته شده است. اما مقاالت پراکنده ايشان 
که بطور مستقيم به هنرمعاصر ايران اشاره دارد؛ تا کنون 
نگرفته است.  قرار  بازخواني پژوهشگران  مورد توجه و 
با حوزة  مرتبط  پژوهشي   _ علمي  مقاالت  در خصوص 
اين پژوهش مي توان؛ به مقاله اي از کاظم خوراساني و 
اصغر کفشچيان مقدم با عنوان " بازنمايي هويت معاصر 
ايراني_ اسالمي در هنر معاصر ايران" اشاره نمود. که در 
فصلنامه علمي پژوهشي هنر و تمدن شرق، سال ششم 
شماره ۲۱، سال (۱۳۹۷) منتشر شده است.در اين مقاله 
مسئله هويت و بازنمود آن در هنرمعاصر ايران و در ادامه 
تاثير آن در مواجهه مخاطب و بازار، با اين هنر مورد توجه 
قرار گرفته است. اين مقاله بازنمود هويت را در درک و 
پذيرش و نيز برقراري ارتباط مستقيم با مخاطب هنر، موثر 
و تاثيرگذار ارزيابي مي کند. همچنين هدي رفاهي و مقداد 
جاويد صباغيان در مقاله اي با عنوان" تحليل زمينه مند 
نو سنت گرايي در هنر معاصر ايران ( دهه ۱۳۴۰ شمسي 
) از منظر گفتمان شناسي ميشل فوکو " که در فصلنامه 
علمي پژوهشي کيمياي هنر، شماره ۲۵ در سال  (۱۳۹۶) 
منتشر شده است. بر اهميت جايگاه روشنفکري و تاثير آن 
بر شکل گيري هنر معاصر ايران اشاره کرده و در بخشي 
با عنوان "سطح گفتماني روشنفکران " به تاثير نوشته هاي 
جالل آل احمد و داريوش شايگان در شکل گيري گرايشات 
« نو سنت گرايي» در هنر معاصر ايران تاکيد مي کنند. ولي 
در اين مقاله به هيچ يک از مقاالت اين نويسندگان پيرامون 
هنر معاصر ايران اشاره اي نشده است؛ و تنها کتاب هاي 
 _ فرهنگي  مطالعات  حوزه  در  ايشان  مطرح  و  شاخص 
اجتماعي مانند "غربزدگي" و "آسيا در برابر غرب "مورد 
توجه قرار گرفته است. در مقاله اي ديگر که با همکاري 
مشترک عبدالمجيد حسيني راد و مريم خليلي تحت عنوان 
"بررسي نقش جريان هاي فکري و حکومتي در رويکرد 
در  پهلوي"  دوران  در  ايران  نوگراي  نقاشي  گرايانه  ملي 
فصلنامه علمي پژوهشي هنرهاي زيبا _ هنرهاي تجسمي 
_ شماره ۴۹ در پائيز (۱۳۹۱) منتشر شده است. با ارجاع 
خانلري، سيمين  ناتل  پرويز  علوي،  بزرگ  از  مقاالتي  به 
به  از جالل آل احمد  اي  دانشور و در کنار آن ها مقاله 
حمايت  مورد  هنري  رويدادهاي  برگزاري  روند  بررسي 
و پشتيباني دربار و تاثير پذيري اين رويدادها از اتفاقات 
سياسي دوران پرداخته شده است؛ و نيز در ادامه تاثير 
دو جريان روشنفکري و سياسي در شکل گيري رفتارهاي 

هنري دوران پهاوي مورد ارزيابي قرار گرفته است.
علمي_  هاي  فرمت  از  خارج  که  مطالعاتي  مورد  در 
پژوهشي و در قالب کتاب منتشر شده است. کتاب " هويت 
انديشان و ميراث فکري احمد فرديد" که برگرفته از رساله 
دانشگاهي نويسنده آن محمد منصور هاشمي است؛ و اولين 
بار در سال ( ۱۳۸۳ ) منتشر شده است. روند شکل گيري 

هويت انديشي در تفکر انديشمندان معاصر ايراني متاثر از 
احمد فرديد و از آن جمله جالل ال احمد و داريوش شايگان 
هويت  اصطالح  دهد.  مي  قرار  موردي  مطالعه  مورد  را 
انديشي در اين کتاب براي دسته بندي متفکران ايراني متاثر 
از احمد فرديد مورد استفاده قرار گرفته است، ولي ديدگاه 
هويت انديش ايشان با يکديگر مورد مقايسه قرار نگرفته و 
وجوه افتراق و تشابه انديشه هاي ايشان بر اساس مسئله 
هويت و هويت انديشي به صورت مشخص دسته بندي 
نشده است. در حوزه مطالعات نظري هنرمعاصر ايران در 
کتاب " گفتمان هاي فرهنگي و جريان هاي هنري ايران ( کند 
و کاوي در جامعه شناسي نقاشي ايران معاصر)" نوشته 
محمد رضا مريدي که اولين بار در سال ( ۱۳۹۷ ) توسط 
دانشگاه هنر منتشر شده است . تنها به مقاله اي از جالل آل 
احمد در مورد آثار بهمن محصص اشاره شده؛ و با وجود 
ارتباط نزديک محتوايي _رويکردي اين کتاب با انديشه هاي 
داريوش شايگان پيرامون هنر و هنرمندان معاصر ايران، به 
هيچ يک از مقاالت شايگان در اين حوزه اشاره اي نشده 
است. همچنين در جلد اول کتاب" نود سال نو آوري در 
هنر تجسمي ايران" جواد مجابي، در سال (۱۳۹۵) تنها به 
ذکر يک مقاله از جالل آل احمد پيرامون بينال پنجم بسنده 
مي کند، ولي در اين نوشتار هيچ اشاره اي به نوشته ها و 
مقاالت داريوش شايگان پيرامون هنر معاصر ايران نشده 

است. 

هنر  پيرامون  نوشتار  و  ايراني  معاصر  انديشمندان 
معاصر ايران:

بر اساس جستجو هاي صورت گرفته در اين پژوهش 
در  بار  نخستين  براي  ايران  در  معاصر  هنر  اصطالح 
"هنر و  سال ۱۳۱۲(ه.ش) توسط  بزرگ علوي در مقالة 
ماترياليسم"۱ مورد استفاده قرار گرفته است. نوشته بزرگ 
علوي که نماينده نسلي از روشنفکران چپ گراي آن زمان 
است؛ نشان دهنده طرز تلقي او از هنر پيشرو، در دهه اول 
دوران پهلوي است و اين تلقي در همان دوران در آراي 
نظريه پردازاني که هنر را از منظر اجتماعي مورد مطالعه 
قرار مي دهند؛ مانند نوشته هاي تقي اراني در مجله دنيا  نيز 
قابل مشاهده و رد يابي است. در ادامه پرويز ناتل خانلري 
، مقالة "هنر  ، در سال ۱۳۲۴(ه.ش)  موسس مجله سخن 
و اجتماع"۲ را با استفاده چندباره از اصطالح هنرمعاصر 
منتشر کرد. ديدگاه ايشان در اين مقاله بي شباهت به ديدگاه 
بزرگ علوي و اراني نيست. يک سال بعد در کنگره اي در 
انجمن فرهنگي ايران و شوروي، احسان طبري و فاطمه 
بيان  را  هنرمعاصر  پيرامون  خود  نظريات  و  نقد  سياح 
کردند.۳  البته ديدگاه هاي سياسي وابسته به چپ در آن 
انتقادي نسبت به مسائل  دوران بيشتر در قالب نظريات 
فرهنگي _ اجتماعي مطرح شده است؛ و هنرمندان را تشويق 
به  بازنمايي اين مسائل مي کند. در همين زمان از يک سو 

و  هنر   ،  (١٣١٢)  ، بزرگ  ١.علوي، 
ماترياليسم،آلمان: دنيا، سال اول، ص 

٢٥-٢٠
٢. ناتل خانلري ، پرويز، ١٣٢٤، هنر 
دوم،  تهران، سخن، سال  اجتماع،  و 

شماره ٥، صص ٧٢٢-٧٢٦
٣.« احسان طبري اين نظريه را مطرح 
محصول  هنرمعاصر  ؛که  کند  مي 
اجتماعي و ابزار نبرد طبقاتي است ؛ 
و سياح رئاليسم اجتماعي را به عنوان 
پيشروترين ديدگاه در زمينه نقد و 
خالقيت مطرح مي کند» ( قيصري ، 

( ١٣٨٣ : ١٢٥



شيفتگي نسبت به غرب در مياِن دسته اي از روشنفکران 
جاي خود را به مفاهيم ملي گرايانه و در ادامه آن مبالغه 
در مورد خودمان و گذشته خودمان و نيز کسب حيثيت 
از راه چسباندن خود به ميراث ها و دوره هاي تاريخي 
پيش و پس از اسالم داد . و از سوي ديگر ديدگاه هاي 
غرب ستيِز مذهبي و غير مذهبي فراگيرتر شدند. بزرگ 
علوي و پرويز ناتل خانلري در مقاله هايشان نسبت به ُبعد 
تاريخي- جغرافيايي خود نظريات متجددي دارند . ايشان 
هنر گذشته ايران را تابعي از روح و مقتضيات زمانة خود 
دانسته و تکرار کورکورانه آن را در دوره جديد نفي و در 
جستجوي هنري هستند که به نيازهاي زباني ، فرهنگي ، 
اجتماعي زمانه خود واکنش نشان داده و روح معاصريت و 
رفتار معاصري را که در گذشته بوده است و اکنون نيست. 
زنده کرده و تداوم بخشد. در همان سال ۱۳۲۴ (ه.ش) و هم 
زمان با متن ناتل خانلري در نشريه سخن ، اولين حضور 
دسته جمعي نقاشان سنتي و آکادميک در نمايشگاهي به 
اهتمام انجمن فرهنگي ايران و شوروي خانة ( وکس ) در 
کاخ شاپور غالمرضا بر پا مي شود . اين براي نخستين 
بار است که نوپردازان در کنار نقاشان مکتب کمال الملک 
و نيز مينياتوريست ها آثار خود را عرضه مي کنند.۱ در 
کنار اين نمايشگاه سخنوراني دعوت مي شوند و مطالبي 
نوشته مي شود. ماکارف در مورد آثار محسن مقدم و 
با ظرافت و  اکسپرسيونيست   تلفيق  حسنعلي وزيري و 
نزاکت در آثار ويشکايي مي نويسد. و فاطمه سياح در مورد 
آثار هنرمندان جوان و آنها را تشويق به ادامه راه مي کند. 
سياح در آن زمان تقليد از هنر فرانسوي را در آثار نقاشان 
جوان آکادميک ايران مورد توجه قرار داده و مي ستايد.۲ 
( مجابي ،۱۳۹۵ ، جلد اول) در ادامه و از بعد از کودتاي 
با چاشني  ، فضاي جديدي  مرداد سال ۱۳۳۲(ه.ش)   ۲۸
و  شود،  مي  روسي  رويکردهاي  نشين  ،جاي  آمريکايي 
بهمن  کند. در  را هدايت مي  آرام رويدادهاي هنري  آرام 
۱۳۳۵(ه.ش) نمايشگاه بزرگي با شرکت ۳۳ نقاش جوان 
نوگرا در انجمن ايران و آمريکا برگزار مي شود، و سيمين 
دانشور در اولين شمارة نشريه "نقش و نگار" که در آن 
زمان سردبير آن است . در مورد اين نمايشگاه مي نويسد. 
او نيز مانند ديگر منتقدين از منظِر ديدگاه  فرمي _ تکنيکي 
به دنبال رهيافت هاي امپرسيونيستي ، اکسپرسيونيستي 
و سوراليستي در ميان آثار هنرمندان جوان است. ولي از 
ديدگاه محتوايي، از تاثير پذيري هنرمندان جوان ايراني از 
هنرمندان اروپايي بدون توجه به ُبعد تاريخي_ جغرافيايي 
را  هايي  نقاشي  اصالت  درآخر  او  کند.  مي  انتقاد  خود 
داند.۳  مي  مردود  ندارند  گذشته  هنرهاي  از  نشاني  که 
( دانشور ، ۱۳۳۵، ۴۷ ). اين نوع نگاه از يک سو سير امتداد 
هنر ايراني از گذشته تا حال را  نه بر اساس نوعي رفتار 
در  بلکه  انساني،  زيسته  شرايط  به  آگاه  و  ورزانه  خرد 
بازتوليد پيشينه تاريخي خود از راه توصل به دوره هاي 

مختلف تاريخي و بازنمود نقوش پيشينه دار جستجو مي 
کند. در ۲۵ فروردين سال ۱۳۳۷(ه.ش) در قالب اولين بينال 
( دوساالنه ) تهران در کاخ ابيض و در ابتداي کاتالوگ اين 
بينال احسان يار شاطر به عنوان دبير دوساالنه مطالبي را 
منتشر مي کند. او در نوشتة خود، ابتدا به گسست هنري ما از 
بعد از دوران صفوي اشاره کرده؛ و با ذکر شروع تجربيات 
طبيعت نگاري در آثار کمال الملک و اعالم پايان آن با آثار 
شاگردان او، نويد حرکتي جديد را در نقاشي ايران مي دهد؛ 
و با نگاهي نزديک به ديدگاه هاي فرماليستي، نقوش قديمي 
را مهم معرفي مي کند؛ و به ظاهر، راه رسيدن به مقصود 
را نه در نگاه کردن به خارجيان، بلکه در رجوع به داشته 
هاي تصويري خودمان مي داند.( احسان يارشاطر ، ۱۳۳۷، 
۲). از اين زمان به بعد آرام آرام شاهد شکل گيري ديدگاه 
هاي انتقادي جديد نسبت به رفتارهاي هنري معاصر در 
ايران هستيم. که يکي از مهمترين اين ديدگاه ها با تاسيس 
نهاد فرهنگي_ ديني _هنري جديدي چون "حسينيه ارشاد" 
در دهه ۴۰ (ه.ش) زير نظر شهيد مرتضي مطهري و علي 
شريعتي گسترش يافت. اين رويکرد که متاثر از انديشه 
هاي شيعي و ابعاد و کارکردهاي فرهنگي_ اجتماعي آن در 
دوران معاصر است. بيشتر تالش مي کند تا امتداد مفاهيم 
پيوسته اي چون فرم و محتوا از منظر انديشه هاي سنت 
پيرامون هنر  را  گرايانه در جهان هاي شناختي معاصر 
معاصر و به طور کلي هنر ايراني تبيين نمايد. در همين 
راستا شهيد مطهري در سخنراني هاي خود از زيبايي قرآن 
و کالم حضرت علي (ع) مثال مي آورد؛ که « گذشته از 
فصاحت و موسيقي آنها که سبب زيبايي شده؛ محتواي 
ايجاد زيبايي دخيل است.» (فهيمي  آنها نيز به شدت در 
فر، ۱۳۸۳، ۳۵۳). و علي شريعتي در کتاب " هنر در انتظار 
موعود" در مورد هنر معاصر معتقد است؛ که هنر امروز، 
همانند انسان امروز عصيان مي کند. عصيان او بر اثر رفاه 
و   است؛  آگاهي رسيده  به  امروزي  انسان  که  است. چرا 
هنر امروز که از همين انسان امروزي خلق شده دست به 
عصيان مي زند. اين هنر برخالف اومانيسم يونان باستان 
و رنسانس که در چهارچوب هاي واقعي و عيني مانده بود؛ 
عصيان کرده و از آنچه در گذشته بوده فاصله مي گيرد. 
امروزه هنر، عليه طبيعت شده، برخالف گذشته که همراه 
طبيعت بود. هنر امروز به منظور تفنن نيست، بلکه سعي 
در باال بردن روح انسان دارد.( شريعتي، ۱۳۸۸) در اينجا 
اين نکته شايان توجه است؛ که در ماه هاي اول پيروزي 
انقالب آثار دانشجويان جواني که متاثر از مباني انقالب 
اسالمي بودند؛ براي نخستين بار در همين نهاد فرهنگي_ 
هنري (حسينيه ارشاد ) به نمايش درآمد. و در ادامه همايش 
هنري اين نقاشان به شکل گيري نهاِد" حوزه انديشه و هنر 
اسالمي" منجر گرديد. به موازات ديدگاه هاي مطرح شده 
در "حسينيه ارشاد" در دهه ۴۰(ه.ش) مقاالتي از سيمين 
دانشور در مورد بينال ها و نيز جالل مقدم در مورد تحليل 

١.  در آن زمان نقاشان متکب کمال 
الملک، مينياتوريست ها و نو پردازان 
آکادميک از حيث موضوع و محتوا 
شباهت هاي بسياري با هم داشتند در 
اين مورد رجوع شود به (دل زنده، 
سيامک، (١٣٩٥)، تحوالت تصويري 
هنر ايران، تهران : نشر نظر، فصل 

سوم).
٢. فاطمه سياح اولين خانم عضو هيئت 
علمي در دانشگاه تهران است،که  از 
در  آلماني  مادري  و  ايراني  پدري 
روسيه زاده شده است،و نوشته هاي 
ايشان به زبان روسي است و تنها 
زبان فارسي را در گفتار استفاده مي 
بسيار  ايشان  نگاه  نوع  است.  کرده 
تأثيرگرفته از ديدگاه متفکران روسي 

است.
٣سيمين دانشور در شماره هايي که 
از سال ١٣٣٥(ه.ش) تا سال ١٣٣٩(ه.

ش) در نشريه نقش و نگار به عنوان 
سردبير منتشر کرد. توجه ويژه اي 
نسبت به معرفي هنرهاي گذشته و 
معاصر ايران داشت. رجوع شود به 
(دانشور، سيمين،  (١٣٧٥)، شناخت 
و تحسين هنر، تهران، کتاب سيامک، 

دوجلد)

 مقايسه آراي جالل آل احمد و  داريوش  
شايگان    پيرامون  هنر  معاصر  ايران با 

تأکيد بر مسئله   هويت / ٧١ -٨٧ 



شماره ۵۸  تابستان۱۴۰۰
۷۵

فصلنامة علمي نگره

رويکرِد آثار ارائه شده از طرف ايران در بينال ونيز، در تک 
شماره کتاِب ماه نشريه کيهان به سردبيري جالل آل احمد 
منتشر شد. ديدگاه انتقادي نوشتارهاي آن زمان، که بيشتر 
به ارزيابي اتفاقات نهادي مرتبط با هنرمعاصر ايران در 
دهه۴۰ (ه.ش) مي پردازد. هم زماني دارد، با گسترش آراي 
سيد احمد فرديد۱ در ميان روشنفکران جوان ايراني. فرديد 
هنر جديد را نهي از معروف مي دانست و امر به منکر. و 
معتقد بود امر به معروف در آن نيست و امرش به سوي 
منکر است. او به طور کلي معتقد بود که ذات هنر جديد 
در «فجور» است؛ و حضورش « حضور شيطان» است. 
( مددپور، ۱۳۸۱، ۲۸۳ ) البته آنگونه که از صحبت هاي او 
مي توان استنتاج نمود. منظور فرديد از هنر جديد هنر بعد 
از مطرح شدن اومانيسم و بعد از قرون وسطي در غرب 
است. هنر مورد قبول فرديد حضورش « حضور رحماني» 
است؛ و از اين منظر ديدگاه او شباهت زيادي به آراي سيد 
حسين نصر۲ و هنر از منظر سنت گرايان و ديدگاه ايشان 
در ارتباط با مفهوم سنت و مفاهيم معرفت و رحمت در 
حوزه هنر دارد. در ادامه، انديشه و اصطالح غربزدگي که 
بار در آراي سيد احمد فرديد مطرح شده بود.  نخستين 
با انتشار کتاب"غربزدگي" توسط جالل آل احمد و تقريبًا 
بعد از يک دهه انتشار کتاب " آسيا در برابر غرب" توسط 
داريوش شايگان به تدريج در ميان گروهي از متفکران و 
انديشه ورزان معاصر ايراني گسترش يافت. شايد اينگونه 
مي توان گفت که مهمترين رويکردهايي که به طور کلي 
در شکل گيري آراي صاحب نظران و انديشمندان معاصر 
ايراني تاثير مستقيم داشته است. تاثير از مفاهيم پيچيده 
اي چون هويت و بومي گرايي و ابعاد مختلف فرهنگي_ 
اجتماعي اين مفاهيم و نيز تاثير از تفکرات مارکسيستي، 
کمونيستي متجدد در کنار انديشه هاي پست مدرنيستي 
معاصر در جهان است. که تحت عناوين اسالميت، ايرانيت 
و مدرنيت از آنها ياد مي شود. در کنار اين جريانات در 
سال ۱۳۴۲(ه.ش) کريم امامي که بعدًا با انتشارات فرانکلين 
همکاري مي کرد؛ و در دانشکده هنرهاي تزئيني به تدريس 
مي پرداخت، در مقاله اي با عنوان "مکتب جديد ايراني" در 
نشريه کيهان اينترنشنال و به زبان انگليسي اصطالح "مکتب 
سقاخانه" را مطرح نمود. شايد از يک سو همزماني انتشار 
انتشار کتاب غربزدگي آل احمد و از سوي  با  اين مقاله 
ديگر همراهي نزديک سيمين دانشور و جالل ال احمد زمينه 
هايي را آماده ساخته است، تا توجه آل احمد بيش از پيش 
نسبت به هنر معاصر ايران جلب و از اين زمان نوشتارهايي 
را در تحليل هنرمعاصر ايران و هنرمندان نزديک به مکتب 
مفهوم  از  متاثر  و  انتقادي  رويکردي  با  بيشتر  سقاخانه 
غربزدگي و گرانيگاه هويت انديشي در تفکر معاصر ايران 
توليد کند؛ و از حدود سه دهه بعد از آن داريوش شايگان 
نيز مقاالتي را بيشتر با رويکردي تحليلي تطبيقي پيرامون 
هنر و هنرمندان معاصر ايران و با توجه ويژه به مفاهيم 

مرتبط با مسئله هويت در ايران معاصر منتشر کرد. آنچه 
که مشخص است. هنرمندان مکتب سقاخانه در بينال هاي 
ملي بيشترين سهم از جوايز را از آن خود کردند. و آرام 
آرام هرچه که بينال ها جلوتر رفت سهم آنها و سهم رفتاِر 
هنري آنها در شرکت در رويدادهاي هنري و کسب جوايز، 
افزايش يافت. اين رويدادها که از اواخر دهه ۳۰ ( ه.ش) 
شروع شد. به طور مشخص از حمايت هاي دولتي و دربار 
از  دولتي  حمايت  مسئله  همين  و  است؛  بوده  برخوردار 
ايشان و فرستادن اين هنرمندان به عنوان نمايندگان رسمي 
هنر معاصر ايران به نمايشگاه هاي جهاني و از آن جمله 
"بينال ونيز" و نيز اعطاي بورس تحصيلي به ايشان، در 
از  اين جنس  به  نسبت  انتقادي  رويکردهاي  گيري  شکل 
هنر موثر بوده است. در واقع اين انتقادها روبه سوي هنر 
آنها را  بينال ها  و هنرمنداني داشت، که داوران خارجي 
برگزيده بودند. و اولين حمايت ها از ايشان در نهادهايي 
شکل گرفته بود، که غربي ها در ايران تاسيس کرده بودند. 
نهادهايي مانند "انجمن روابط فرهنگي  ايران و آمريکا" که ، 
آرتور اوپهام پوپ آن را تاسيس کرده بود (صديق ، ۱۳۴۰ 
،۲۹۹ ). اين نهادها نه تنها هنرهاي تاريخي ما را جمع آوري، 
بلکه  تحليل وخوانش مي کردند.  ، معرفي و  بندي  دسته 
هنرهاي جديد و معاصر ما را نيز با آموزش هاي مستقيم و 
غير مستقيم خود سمت دهي ، رهبري و ارائه مي نمودند۱. 
و امتداد اهميت ويژه اي که نظرات و آراي خارجيان نزد 
ما داشت؛ و نيز تاثير اين رويکرد بر ديدگاه ما نسبِت به 
خودمان عامل اصلي رشد و گسترش نوشتارهايي شد، در 
نقد و تحليل ماهيت قدرِت متاثر و وابسته به خارج از ايران، 

توسط انديشمندان ايراني معاصر. 

جالل آل احمد و نوشتار پيرامون هنر معاصر ايران:
۱۳۴۸(ه. وفات  ۱۳۰۲(ه.ش)،  متولد  احمد  آل  جالل 

داستان،  و  قصه  چون  مختلفي  هاي  زمينه  در  او  ش). 
مشاهدات(مردم شناسي فرهنگي)، سفرنامه، رساله، ترجمه 
و مقاله نگارش هاي شناخته شده اي دارد. که تحوالت سير 
اعتقادي او را مي توان در مضمون هر يک از آنها جستجو 
نمود. بر اين اساس سه دوره مختلف را مي توان در مورد 
سير تحوالت انديشه اي جالل آل احمد مطرح کرد. دوره 
اول: تاثير از خانواده، دوره دوم: جدايي از مذهب و دوره 
سوم: بازگشت دوباره به مذهب. در دوره اول و قبل از سفر 
به نجف اشرف که البته بنا به گفته خودش « مي خواستم به 
بيروت بروم اما ماندگار شدم.» ( آل احمد، ۱۳۵۷، ۶۷). او 
کامًال تحت تاثير ساختارهاي مذهبي خانواده و حضور پر 
رنگ روحانيت در خانواده بود. ولي گويا بعد از بازگشت 
از سفر در سال ۱۳۲۲(ه.ش) بيشتر « شيفته درک محضر 
" شريعت سنگلجي" شده بود. و در جلسات مذهبي شرکت 
نمي کرد. ( شمس آل احمد، ۱۳۶۹، ۱۷۶) جالل آل احمد در 
مقاله ” گزارشي از خوزستان“ در اين مورد مي نويسد.

١. سيد احمد فرديد با نام اوليه «سيد 
يزدي» در سال ۱۲۸۹  مهيني  احمد 
مقدماتي  دروس  شد.  زاده  يزد  در 
و زبان فرانسه را در يزد خواند. در 
مدرسه  در  رفت.  تهران  به   ۱۳۰۵
سلطاني به تحصيل ادامه داد و سال 
و  گرفت  ديپلم  دارالفنون  از   ۱۳۰۷
سال ۱۳۱۴ از دانشسراي عالي تربيت 
معلم ليسانس علوم تربيتي گرفت. وي 
نام خانوادگي خود را در سال ۱۳۱۸ 
به «فرديد» تغيير داد. احمد فرديد در 
دوران حيات طوالني خود هيچ اثري 
منتشر نکرد. به طوري که به «فيلسوف 
او  هرچند  شد.  مشهور  شفاهي» 
دروس حوزوي نخوانده بود. بسياري 
از کتاب هاي معارف اسالمي و علم 
اصول را مي شناخت و از آن ها ياد 
مي کرد. وي در زمينه ريشه يابي لغات 
نيز مطالعات زيادي داشته است، هرچند 
نظرات او با نظر زبان شناسان مطابقت 

نداشت.
مکتب  پيرو  نصر  حسين  2.سيد 
سنت گرايي و متأثر از آراي رنه 
گنون و فريتهوف شوان است. او 
از  دانش  تاريخ  و  علم  فلسفه  در 
استادان دانشگاه هاروارد و مکتب 
برده است.  بهره  سارتن  جرج 
سيد  شاگرد  اسالمي  فلسفه  در 
محمدحسين طباطبايي، محمدکاظم 
رفيعي  ابوالحسن  سيد  و  عصار 
همکار  او  بوده است.  قزويني 
فلسفه  حوزه  در  کربن  هانري 
اسالمي  فلسفه  تاريخ  و  تطبيقي 
بوده و خود چندين اثر علمي در 
حوزه فلسفه اسالمي و تاريخ آن 

نگاشته  است
شود  رجوع  خصوص  اين  در   .3
به ( مجد،محمدقلي، (1388)، تاراج 
اميري  مصطفي  ترجمه:  بزرگ، 
موسسه  تهران،  مرادي،  گالره  و 
سياسي)  پژوهشهاي  و  مطالعات 
و نيز (دل زنده، سيامک ، (1395) ، 
تحوالت تصويري هنر ايران ، تهران : 
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« ميهمان سفره برادرم. تا سه ماه بعد به چيزي در حدود 
گريزي از راه خانقين و کرمانشاه برگردم. کله خورده و 
کالفه و از برادر و پدر هر دو روي گردان» ( آل احمد، 
با  احمد  انديشه هايش آل  اما در دوره دوم   .(۶۷ ،۱۳۵۷
تفکرات مارکسيستي هم ذات پنداري زيادي پيدا کرد. او در 
اين دوران تحت تاثير انديشه هاي احمد کسروي و دوستي 
با خليل ملکي مسير جدايي از مذهب را در پيش گرفت. در 
ادامه سومين دوره انديشه آل احمد از سفر او به حج در 
به  دوباره  بازگشت  با  آغاز مي شود.  سال ۱۳۴۳(ه.ش) 
مذهب، البته با انباشتي از تجربه هاي بيشتر. آل احمد کتاب 
”غربزدگي“ را در دوره دوم انديشه هاي خود نوشت؛ و 
همچنين نوشتار پيرامون هنر معاصر ايران را در همين 
دوره آغاز نمود؛ و البته در دوره سوم انديشه هايش آن را 
ادامه داد؛ و به آن قوام بخشيد. او نوشتارهايش در زمينة 
هنرهاي تجسمي و به ويژه هنرمعاصر را به صورت مقاله 
منتشر نموده است. اين مقاالت در روزنامه ها و نشريات 
زمان خود منتشر شده است، و بيشتر آنها که تعدادشان 
مانند  هايي  کتاب  در  او  خود  توسط  نيست؛  زياد  نيز 
"کارنامه سه ساله" و" ارزيابي شتابزده" بصورت مجموعه 
مقاالت، در کنار ديگر مقاالت فرهنگي، اجتماعي ،سياسي 
او با موضوعات مختلف قبل از وفاتش بازنشر شده است. 
چگونگي ورود و عالقه او به اين حوزه از نوشتار را از ميان 
سطوري از اولين نوشته هايش در مورد بهمن محصص 
مي توان جستجو کرد. «تابستان ۳۶ بود و سيمين و من 
– با بليط يکي مان از « هنرهاي زيبا» و الباقي مخارج از 
جيب- وارد رم شديم« نقش و نگاري»۱ بود و آن تک بليط 
ناز شستش ومن فقط دستي زير بال زنم ميکردم که بدقلقي 
هاي ماشين و مطبعه را نمي شناخت و «هنرهاي زيبا» به 
ستارالعيوب آن صفحات که ما پر مي کرديم دل بسته بود 
و ما داشتيم کشفي مي کرديم . با نقاشي و نقاشان سروکار 
يافته بوديم و مي ديديم که امکاني هست دکاني و جواني 
هايي و شوري» ( آل احمد، ۱۳۴۳ ، ۱۴۷) همان طور که قبال 
اشاره شد حضور سيمين دانشور به عنوان همسر و مدرس 
زيبايي شناسي در دانشگاه در کنار آل احمد تاثير زيادي 
در شکل گيري توجه او به هنرمعاصر سرزمينش دارد. 
ديدگاه آل احمد در مورد هنرمعاصرايران با تفکر اصلي 
او که در کتاب غربزدگي منتشر کرده است. قرابت مستقيم 
دارد و همواره در جاي جاي نوشته هاي خود در اين حوزه 
نيز از اين اصطالح استفاده کرده است. و يا در پانويس 
مقاالتش به کتاب غربزدگي خود ارجاع مستقيم داده است. 
اين رويکرد ثابت که از يک سو توجه ويژه اي به مقوله 
هويت و رنگ و بوي قومي منطقه اي دارد، و از سوي ديگر 
تعامل با جهان بيروني را در درون هنرمعاصر جستجو 
مي کند. در نهايت منجر به استفاده از اصطالح اگزوتيسم۲ 
توسط او در توصيف و تحليل بخشي از هنر معاصرايران 
مي شود، هنري که امتداد محتوايي با فرهنگ و هنر گذشتة 

خود را از دست داده و براي ايجاد تنها لذت بصري در 
خوانشهاي فرماليستي خارجيان، به تعبير او خود را از 
معني تهي ساخته است. آل احمد اين تحليل را در مورد 
استفاده از نقوش پيشينه دار و نيز خوشنويسي فارسي 
در خارج از بافت فرهنگي_تاريخي آن به طور مشخص در 
آثار هنرمندان مکتب سقاخانه مشاهده مي کند. از نوشته 
هاي تاثيرگذار او بر مبناي اين رويکرد مي توان به مقالة 
" تخم سه زرده پنجم" بازنشر شده در کتاب کارنامه سه 
ساله و در تحليل آثار ارائه شده در بينال پنجم ۱۳۴۵(ه.ش) 
اشاره نمود. آل احمد مي نويسد: « فضاي حياتي اين تخم 

١.  اشاره دارد به نشريه «نقش ونگار» 
که زير نظر اداره هنرهاي زيباي کشور 

منتشر مي شد.
2.Exotic

 مقايسه آراي جالل آل احمد و  داريوش  
شايگان    پيرامون  هنر  معاصر  ايران با 

تأکيد بر مسئله   هويت / ٧١ -٨٧ 

   تصوير١.  فرامرز پيالرام، مجسمه، ارائه شده در بينال پنچم، مأخذ: 
بي نام، ١٣٤٥ 



شماره ۵۸  تابستان۱۴۰۰
۷۷

فصلنامة علمي نگره

سه زرده پنجم در قسمت ايراني ها به کارگرفتن کالم بود 
به عنوان نوعي عامل زينت. ]...[ و چون حمقاي فرنگ گمان 
کرده اند که غير از التين ، هر خط ديگري، نوعي طلسم 
و بخت گشاي اگزوتيسم است. يا عالمت بدوي بودن و 
يادآور آفريقا و هند و استعمار و قوه باه و ديگر قضايا 
ترتيب  به  ،يعني  استعمال  کثرت  ترتيب  به   . بشمرم   ]...[
عمق فرورفتن در چاه. پيالرام در سه پرده و يک مجسمه 
(تصوير۱) ، اويسي در سه پرده ( تصوير ۲)، تبريزي در 
دوتا و ژازه و عربشاهي در يکي و اين آخري در يک سنگ 
نبشته هم و به خط ميخي (تصوير۳) جمعا ۱۶-۱۷ تا از 
مجموع ۶۱ کار، يعني در حدود سي درصد يا يک سوم 
محتويات اين تخم سه زرده پنجم، عبارت است از پرده ها 
يا مجسمه هاي مدرني(!) که در آنها از "کالم" زينت ديوار 
ساخته اند. و البته از کالم خالي شده از معني و مثال بقصد 
ايجاد لذت بصري و حال آنکه "کالم" بار فرهنگي دارد.»( 
آل احمد ، ۱۳۵۷ ، ۱۵۳ ). بر اساس مطالعات صورت گرفته 
در اين پژوهش ، در اين متن براي نخستين بار است که از 
واژه اگزوتيسم ( عجيب و غريب ) در توصيف و تحليل 
اين جنس از هنرمعاصرايران، توسط يک نويسنده ايراني 
هنرمندان  اگزوتيک  رفتار  احمد  آل  شود.  مي  استفاده 
مکتب سقاخانه را در مقايسه با خوانش اگزوتيک در آثار 
هنرمندان ترکيه اي و پاکستاني حاضر در بينال پنجم مورد 
تحليل قرار مي دهد و مي نويسد « توجه کنيد که از ترکها از 
مجموع ۶۱ کار فقط يک نفر( شمس الدين آرل) خط عربي 
از مجموع ۵۸ کار  بود. و  ثلث را زينت پردة خود کرده 
پاکستاني ها نيز فقط يک نفر ( ظهوراالخالق) آنهم خط 
چيني را و نيز توجه کنيد که براي پاکستاني خط چيني 
همانقدر طلسم است که براي من و براي ترکها هم که خط 

التين را چهل سالي است جانشين خط عربي_ فارسي کرده 
اند. در همين حدودها خط عربي ناشناخته و طلسم است و 
بهر صورت هم پاکستاني و هم ترک نسبت به خط چيني 
و عربي – در حدودي شباهت جهالت دارند بآن فرنگي، که 
زنده رودي را طلسم بدويت و " اگزوتيسم" شناخت. اما تو 
ايراني فارسي زبان که با اين خط بزرگ شده اي چه؟...» 
( همان ، ۱۵۳ ، ۱۵۴ )  اين مقاله با نگاهي انتقادي نسبت به 
رفتارهاي هنري مکتب سقاخانه نوشته شده است؛ و در 
همين زمان کريم امامي نيز سه مقاله در توصيف و تحليل 
بينال پنجم در روزنامه " کيهان اينترنشنال" نوشته است که 
دو مقاله اول او با عناوين "پنجمين بينال تهران" و "يادداشت 
آخر بر بينال پنجم تهران" ( امامي ، ۱۳۹۵) بيشتر توصيفي 
است بر جريان برگذاري و آثار ارائه شده در اين رويداد 
و کمتر بار انتقادي دارد ولي مقاله ديگري از او با عنوان 
"مرغ طوفان و ققنوس"  ( همان) که بعد از انتشار مقاله 
"يادداشت آخر بربينال پنجم تهران" منتشر شده به طور 
مشخص داراي محتوايي است متاثر و در ادامه مقاله " تخم 
سه زرده پنجِم" آل احمد و نقد او بر اين بينال ، که تاثير 
مستقيم ديدگاه هاي انتقادي آل احمد پيرامون استفاده از 
خط فارسي_ عربي توسط هنرمندان مکتب سقاخانه را بر 
شکل گيري نظرات متاخرتر کريم امامي ( واضع عنوان مکتب 
سقاخانه ) پيرامون آثار هنرمندان مرتبط با اين مکتب نشان 
مي دهد. انتقاد اصلي آل احمد در اين حوزه جدا سازي 
ابعاد زيبايي شناسانه خط فارسي_ عربي از ابعاد محتوايي 
_ مفهومي آن در آثار اين هنرمندان است و به گونه اي 
تاکيد بر اهميت مسئله وحدت ميان فرم و محتوا در تفکرات 
اصيِل سنِت ايراني_ اسالمي و جايگاه ويژه قرآن به مثابه 
کالم خدا و توجه به مفاهيم ادبي در بستر اين فرهنگ غني.

آنگونه که از نوشته هاي آل احمد در حوزه هاي مختلف 
فرهنگي_اجتماعي خوانش مي شود. همواره به اهميت مقولة 
زبان و به تعبير او " کالم" اعتقادي راسخ داشته است. و 
اين مسئله را کليدي ترين راه در مسير نيل به چکادهاي 
فرهنگي دانسته است. او اين کالم را هم در مباني نظري، هم 
در انتقاد و تحليل و هم در شکوفايي و رشد انديشه براي 
برقراري گفتگويي فراگير در عرصه هنرمعاصر در دوران 
جديد سازنده مي داند. او در مقالة " به محصص و براي 
ديوار" مي نويسد:« اما حضرات مي بينيد که هنوز نانخور 
کالميد. پس مواظب باشيد تا براي راه بردن صاحب قلم بآن 
دنياي ذهني قرينه اي باقي بگذاريد. و گرنه چه فرقي هست 
ميان عجوبه اي و ديوانه اي؟ ]...[ نقاش معاصر براي تفسير 
و تعبير کارش حتي در فرنگ چه رسد باينجا_ محتاج اين 
قلم ها است اما نه تنها کار اين قلم ها را نمي خواند_ اگر هم 
بخواند نمي خواهد دنيا را از اين چشم ها بنگرد.]...[ گمان 
نکني که به انزوا مي خوانمت... چون حتي در بي انال ونيز 
در غرفه « خارجيان» مي نشانندت. و آخر تو با اين خارجي 
بودن چه بدنياي غرب ارمغان مي کني؟ نمي گويمت بيا و 

بينال  ارائه شده در  نقاشي،  پرده ي  اويسي،  ناصر  تصوير ٢. 
پنچم، مأخذ: بي نام، ١٣٤٥



قلمت را زير پاي رنگ و محل و سنت و اداي دين بگذار_ يا 
همچو تازه کاران بينگار که تا بايد مي توان در طلسم رنگ 
قلمکار و مهر اسم و بته جقه باقي ماند.» ( همان، ١٣۴٣ ،٧۶ ) 
نکته مورد توجه اين پژوهش در اينجا بررسي عمق نگاه آل 
احمد است به مسائل فرهنگي_ اجتماعي گوناگون از منظِر 
شخصي که تخصصش ادبيات و زبان بوده است. او به 
سرزمين هاي مختلف سفر کرده، و دوره هاي مختلفي را 
در آنجا گذرانده است. و دغدغه او نه تنها مطالعه زبان و 
ادبيات بومي قديم و جديد بلکه خودشناسي از طريق بوم 
شناسي ، مردم شناسي قومي و کسب معرفت ديني بوده 
کرده  منتشر  اين حوزه  در  نيز  متعددي  مقاالت  و  است؛ 
است. آل احمد در مقاله اي پيرامون آثار هانيبال الخاص با 
عنوان «« الخاص » نقاش « وضعيت » آشوري" به مسئله 
التقاط هاي ميان فرهنگي توجه کرده و مي نويسد: « اثر 
شمايل هاي مذهبي را در او مي بيني و نيز اثر « روئو » 
را. و چه باک. که دنيا جاي داد و ستد است و اين آشوري 
کرمانشاهي شايد دارد ميراثي را به اصل باز مي گرداند 
( روئوي مذهبي _ و از شدت سامي نمودن _ يهودي). »

 ( همان، ۱۳۵۷ ،۱۵۵ ). تغيير و تحوالت انديشه اي آل احمد نه 
تنها در نوشتارهاي معروف تر او پيرامون مسائل اجتماعي 
– سياسي ايران دهه چهل ( ه.ش) بلکه در نوشتارهاي او 
پيرامون هنر معاصر ايران نيز قابل رد يابي است. او در 
بخشي از مقاله " به محصص و براي ديوار" که پيشتر ذکر 
آن رفت. در مورد طراحي هاي بهمن محصص از چهره 
هاي فعال چپ گرا در کلوب "نيروي سوم" و حمايت از او 
در برگزاري نمايشگاهي در آن مکان مي نويسيد. اما اين 
مقاله در دوره سوم فکري آل احمد نوشته شده و او در 
آنجا به اتفاقات مربوط به دوره دوم انديشه خود با ديده 
ترديد مي نگرد. او مي نويسد« به همان زودي گمان مي 
کرديم گرک هاي باران ديده ايم. همان وقت ها که من تا 
شب کندوکاو روزنامه ها مي کردم و او ( بهمن محصص 
) با شريعت زاده و محمد تهراني تا صبح پالکاد مي کشيد. 
]...[ و چه صورت هاي يادگاري از بزرگان آن قوم که به 
امضاي او هم اکنون در گوشه خانه ها همچو سکه اصحاب 
کهف از سکه افتاده است. ]...[ آخر آن روزها همه براي 
نوشتن تاريخ عجله مي کردند.» ( آل احمد، ۱۳۴۳ ، ۱۴۸) آل 
احمد تحليل و تفسير شرايط معاصر فرهنگي ما را در تقابل 
با جهان جديد با تبيين مفهوم غربزدگي فراگير کرده، و 
متفکرين معاصر پس از خود را بسيار تحت تاثير قرار داده 
است. او به طور کلي معتقد است که، ما به آن بستر تاريخي-

فرهنگي که ذهنيت مدرن از آن بر مي خاست تعلق نداشتيم 
و در نتيجه موانع اساسي رواني-فرهنگي مانع از آن شده 
است؛ که ما به آن چيزهايي که پس پشت نمودهاي مدرنيت 
قرار داشت دست پيدا کنيم . منظور او را اين گونه مي توان 
تعميم داد که تکنولوژي جديد و تکنيک جديد را مي توان 
گرفت؛ کامپيوتر را هم مي شود ساخت . ولي آن اموري که 

باعث پديدار شدن آن است؛ به آساني دست يافتني نيست. 
جالل آل احمد در غربزدگي در اينباره مي نويسد: « حرف 
اصلي اين دفتر در اين است که ما نتوانسته ايم شخصيت 
و هجوم  ماشين  مقابل  در  را  تاريخي خودمان  فرهنگي، 
جبري اش حفظ کنيم. بلکه مضمحل شده ايم. حرف در اين 
است که ما نتوانسته ايم موقعيت سنجيده و حساب شده اي 
در مقابل اين هيوالي قرون جديد بگيريم. حرف در اين است 
که ما ماهيت و اساس و فلسفه تمدن غرب را در نيافته ايم 
و تنها به صورت و به ظاهر، اداي غرب را در مي آوريم» 
( همان،۱۳۴۲ ،۲۰) آنچه که از ميان نوشته هاي مختلف آل 
احمد پيرامون هنر و به طور کلي مسائل فرهنگي _ اجتماعي 
مرتبط با هويت معاصر در ايران مي توان استنباط نمود؛ 
اين است که از منظر او هويت بومي ما با عناصري چون 
زبان، تاريخ، سرزمين، حماسه ها و اسطوره هاي مکتوب و 
شفاهي ملي و ديني، باورها و سنت هاي طايفه اي، مفاخر 
ملي و ديني، هنر و فرهنگ مشترک گره خورده است و اين 
مسائل اساس هويت فرهنگي جامعه معاصر ايران و در ذيل 

تصوير ٣. مسعود عربشاهي، مجسمه با خط ميخي، ارائه شده در 
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 مقايسه آراي جالل آل احمد و  داريوش  
شايگان    پيرامون  هنر  معاصر  ايران با 

تأکيد بر مسئله   هويت / ٧١ -٨٧ 



شماره ۵۸  تابستان۱۴۰۰
۷۹

فصلنامة علمي نگره

آن هنر معاصر ايران را تشکيل مي دهند. آل احمد مانند 
ديگر انديشمندان ايراني که پيرامون چيستي هويت معاصر 
در ايران انديشيده اند در سه دوره فکري خود به مسائلي 
چون ايرانيت، اسالميت و تجدد به عنوان محورهاي هويت 
انديشي خويش پيرامون هويِت ايراني پس از ورود غرب و 
باز نمود آن در عرصه هاي فرهنگي_ اجتماعي توجه کرده 
است. و در اين ميان بر درک دروني و محتوايي مفاهيم و 
تعاريف وارداتي و آميزش منطقي آن با ارزش هاي ملي 
و ديني به منظور از آِن خود سازي اين مفاهيم و تعاريف 

تاکيد دارد.  
داريوش شايگان و نوشتار پيرامون هنر معاصر 

ايران:
وفات ۱۳۹۷(ه. متولد ۱۳۱۳(ه.ش)،  شايگان  داريوش 

ش).متفکر ايراني که به دو زبان فارسي و فرانسوي آثاري از 
او باقي است. بيشتر نوشته هاي شايگان به زبان فرانسوي 
خود  نوشتارهاي  او  است.  تطبيقي  فلسفة  حوزه  در  و 
پيرامون هنرمعاصر را در قالب مقاله هايي به هر دو زبان 
منتشر کرده است. اين مقاالت از يک سو در بردارنده تحليل 
هايي است؛ که به صورت موردي پيرامون آثار بعضي از 
هنرمندان معاصر ايران از جمله سهراب سپهري، ابوالقاسم 
سعيدي، عباس کيارستمي، آيدين اغداشلو، کامران يوسف 
زاده(واي -زي-کامي)۱ و... نوشته شده است. و از سوي 
پيرامون  شايگان  داريوش  کلي  هاي  انديشه  حامل  ديگر 
معاصر  اجتماعي  فرهنگي_  مختلف  هاي  اليه  وضعيت 
ايران است. داريوش شايگان که در دوران جواني متاثر 
از هانري کربن و عالمه طباطبايي و نيز تفکراتش نزديک 
به انديشه خردجاويدان بود. در کتاب آسيا در برابر غرب ، 
دوراِن پس از مواجهه ما با غرب را دوران َفتَرت (فاصله و 
وقفه) معرفي کرده و اين گونه مي نويسد:« غربزدگي بنياد 
تمدنهاي آسيايي را از بن دگرگون و خاطره قومي را نابود 
قانون وراثت،  آگاهي که همچون  نا  نيروي  برد  کند.  مي 
امانت را به بازماندگان مي سپرد ، به تدريج روبه زوال مي 
رود و چراغ امانت خاموش مي شود. و نيز گفته شد که 
توهم مضاعف که خود زاده دو گمان است به دو وجه منفي 
غربزدگي و بيگانگي از خود بروز مي کند و دوره فترت را 
پديد مي آورد .دوره فترت هم دوره بيگانگي است؛ بيگانگي 
از آن جهت که شيفتگي ما به غرب به فلج ذهني ما در مقابل 
فرآورده هاي خيره کننده آن ، تذکري را که مستلزم تفکر 
سنتي ما بوده و ما را، به قول حکماي اسالمي، به مشکات 
انوار نبوت راهبر بوده است، از ميان مي برد ، از اين رو ، 
راه ما هم به کانون تفکر غربي بسته است و هم به کانون 
تجليات خاطره قومي. تقدير تاريخي ما اين است که نه اين 
را داريم و نه آن را » (شايگان ، ۱۳۹۲ ، ۸۱ ) مسير فکري 
داريوش شايگان را نيز همانند مسير اعتقادي آل احمد مي 
توان به سه دوره مختلف تقسيم بندي نمود. نخست دوره 
تحصيالت در اروپا و شناخت تجدد، دوم دوره کشف سنت 

و تلمذ، و سوم دوره فاصله گيري و تفحص، او بيشتر در 
دوره سوم تفکر خود مقاله هايش پيرامون هنرمعاصر را 
منتشر کرده است. لذا رويکرد او در تحليل هنرمعاصرايران 
را مي توان برگرفته از انديشه او پيرامون مفاهيمي چون " 
افسون زدگي جديد: هويت چهل تکه و تفکر سيار"۲ دانست. 
او  و در همين دوران است که تحوالتي ديگر در ديدگاه 
نسبت به مقوله هويت مشاهده مي شود. « در مرحله اول 
شايگان هويت انديشي فرديدي است و محور انديشه او 
اصالت هويت شرقي است و در مرحله دوم هويت انديشي 
نقاد است که نسبت به التقاط ها و کژتابي ها حساسيت نشان 
مي دهد و مي کوشد امور مختلف را از يکديگر متمايز نمايد 
و مشخص کند، در مرحله سوم او اساسًا ماجراي هويت 
انديشي را پايان يافته ترسيم مي کند. او در اين مرحله تمايل 
به عرفان و معنويت را از مرحله اول و گرايش به فرهنگ 
مدرن و به ويژه دستاوردهاي مدني اش از قبيل دموکراسي 
و حقوق بشر را از مرحله دوم حفظ مي کند و مي کوشد 
در مرحله اي وراي دو مرحلة قبلي، منظومة فکري جديدي 
تصوير کند که در آن حق هر دو ادا شده باشد، اما اين 
بار نه فقط براي ساکنان بخش خاصي از سياره که براي 
همه مردمان سياره. او ديگر به هويت چهل تکه سياره اي 
شايگان  داريوش   .(۳۴۶،۱۳۹۳ هاشمي،   )  « انديشد  مي 
پيرامون دوره هاي انديشه خود و زمينه هاي شکلگيري 
و تغيير آنها در گفتگو با رامين جهانبگلو چنين مي گويد 
: به برکت اقامتم در اروپا نوعي توانايي فاصله گيري از 
اشيا را به دست آورده ام. بدينسان به نگاهي دوگانه، به 
فاصله گيري دوگانه دست يافته بودم. از اينجا بود که تفکر 
جدي درباره فرهنگ هاي گوناگوني را که از نظر تاريخي 
باهم فاصله داشتند آغاز کردم زيرا اکنون با وجود خود 
داشتم  را  انجامش  بودم و صالحيت  تجربه کرده  را  آن 
. بعدها، آنگاه که هم از سنت و هم از تجدد هر دو آزاد 
شدم. توانستم ميان خودم با آنها فاصله ايجاد کنم و شيوه 
اي انتقادي نسبت به خويش در پيش گيرم. در اين دوره 
بود که توانستم به روش نقادانه و موشکاف دست يابم 
که فضاي  تفکر  التقاطي  به ساخت گشايي شکل هاي  و 
ذهني محيط پيرامون مرا آلوده مي ساختند گرايش يافتم.( 

شايگان، ۱۳۷۴ )
آيدين  آثار  پيرامون  اي  مقاله  در  شايگان  داريوش 
آغداشلو و با توجه ويژه به آثار مجموعه خاطرات انهداِم 
ها  انقطاع  و  ها  نويسد:« تسلسِل شکاف  اين هنرمند مي 
شتابي ناگهاني مي گيرند، از هم مي گسلند و جدا مي شوند. 
اين انفجار هنري و رفتارهاي مختلف نمايش آن، با تکه تکه 
شدن و پراکندن برق آساي لحظات حضور و هويت هاي 
معلق و چندگانه، و نيز با دنياي آشفته اي که در آن زندگي 
مي کنيم، نسبت دارد. همه چيز اين دنيا در درون گرداب 
تحليل مي رود و سرانجام هيچ  فرم هاي متالشي شده 
ضابطه اي براي ارزش گذاري برجا نمي ماند، و ديگر هنر 
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2. نام مهم ترين کتاب منتشر شده از 
داريوش شايگان در دوره سوم تفکراتش



چيزي نيست مگر الهام و بديهه و رفتاري هرچه غريب تر  
و عجيب تر،گويي که آثار ساخته_گزيدة مارسل دوشان به 
الگويي محتوم براي تمامي ابداعات هنري در دنياي معاصر 
بدل شده است.» ( شايگان،۱۳۹۱) و ( همان، ۱۳۸۹). ( تصوير۴ )

 به نظر مي رسد اين چند جمله بيان کننده جانمايه ديدگاه 
داريوش شايگان در مورد هنر معاصرايران است. او دقيقًا 
عين همين جمالت را ابتدا در مقاله اي با عنوان " چگونه مي 
توان در حوزة فرهنگ غير غربي به هنر انديشيد؟" به کار 
مي برد و ظاهرًا دو سال بعد در مورد تحليل آثار آيدين 
آغداشلو  فضا را مناسب يافته و مجددًا همان جمالت را در 
تحليل مجموعه خاطرات انهداِم اين هنرمند دقيقًا تکرار مي 
کند. تفکر چرايي تمايز ميان شرق و غرب همواره با داريوش 
شايگان به صورت يک دوقطبي بوده است. او همچنين در 
اين تمايز دو قطبي را بگونه اي  مورد آثار مريم سالور 
ديگر شرح مي دهد.« مجسمه سازي فرم هاي لطيفي را 
که حاصل نيروهاي متضاد و مکمل هستند به نمايش مي 
گذارد]...[ در مجسمه هاي مريم سالور اين گرايش رسيدن 
به نمونه کامل به نحوي فراگير متجلي مي گردد. فرم غالب، 
يکي شدن نيروهاي متضاد، ماهيت دوگانة فرشته – شيطان 
و يا ذوجنسين است. به عنوان مثال مي توان به مجسمة 
"روز و شب" اشاره داشت، دو اندام بلنِدکشيده و ازخود بي 
خود.» ( همان، ۱۳۷۹ ، ۲۵۳ – ۲۵۲ ).( تصوير ۵ ) در اينجا 
تمايز دو قطبي شرق و غرب جاي خود را به دو قطبي هايي 
مانند فرشته و شيطان و يا ذوجنسين داده است. در واقع 
شايگان کامل شدن را در ترکيب و حضور دوقطبي هاي 
متضاد در کنار يکديگر و در بينش کلي تر در حضور شرق 
و غرب در کنار يکديگر و برقراري تعامالت دوسويه ميان 

آنها جستجو مي کند. 
با  ، داريوش شايگان  در مورد عکاسي معاصرايران 
روجوع به عکس هاي کاوه گلستان، محسن راستاني، پيمان 
هوشمند زاده و جواد پورصمد يک چيز را همه جا حاضر 
مي داند و آن "سياست" است، که علي رغم آنکه زير نقاب 
هاي مختلف پنهان است، در همه عرصه ها حضور دارد، 
ناپذير  ايران سياست وجهي گريز  او در  از منظر  چراکه 
از واقعيت زندگي روزمره است. پس به تعبير او، ما ناظر 
نوعي بينش شهرفرنگ وار از ايراني چندوجهي و چند بعدي 
هستيم که خود موزائيکي از همه سطوح آگاهي است؛ که 
در آن تمام رفتارها پهلو به پهلو و روي هم جفت و جور 
شده اند.( همان، ۱۳۹۵ ، ۱۳۰ – ۱۲۹) اين رويکرد شايگان 
هويت  ديدگاه  از  برگرفته  ايران  معاصر  عکاسي  آثار  به 
همه  دارد  تمايل  که  ديدگاهي  است؛  او  اي  انديش سياره 
متجانس ها و نا متجانس ها را در کنار يکديگر پذيرا باشد؛ 
تا بتواند تحليلي يکپارچه ارائه دهد. يکي از واپسين مقاله 
هاي داريوش شايگان با عنوان " راز استحالة دروني" به 
توصيف و تحليل آثار کامران يوسف زاده اختصاص دارد. 
آن طور که از مقاله پيداست شايگان سفرش به نيويورک و 

اقامت در منزل يوسف زاده را دستمايه اي براي ورود به 
بحث مي داند. کامران يوسف زاده نقاش، در زمينه فلسفه 
و سينما تحصيل کرده و  نماينده کشور آمريکا در پنجاه 
و دومين دورة بينال ونيز بوده است. او از سال ها پيش 
فيلم ناتمامي هم در مورد احمد فرديد متفکر تاثيرگذار بر 
داريوش شايگان و جالل آل احمد در دست ساخت دارد. 
(يوسف زاده، ۱۳۹۷) و فرديد پژوهاني چون يان ريشار۱ 
به راش هايي که کامران يوسف زاده از جلسات فرديد تهيه 
کرده و بعدًا در اختيارشان قرارداده در نوشته هاي خود 
ارجاع داده اند. از اين رو هم محفل بودن کامران يوسف زاده 
و شايگان در جلساتي که احمد فرديد سخنران اصلي آن 
بوده است. امتداد و ارتباط ميان هنر و هنرمندان معاصر و 
انديشمندان معاصر ايران را بيش از پيش براي ما مشخص 
مي کند. داريوش شايگان در تفسير آثار يوسف زاده مي 
نويسد:« کامي تکچهره هايش را با حالت شبح گونه ايستا 
ولي مرتعش و مواج، در ابعاد عظيم بوم از روي مدل هايي 
با چشمان فروبسته در حال نيايش يا مستغرق در وجد 
دروني به تصوير مي کشد. اين تک چهره سازي ها مملو از 
تناقض اند. چهره هايي تخت شبيه ديوارنگاره" فرسک " که 
القا کننده نوعي بي تعلقي و سکوت صومعه وار اند، سکوتي 
که در مواردي بيشتر اضطراب انگيز است تا آرام بخش. در 
رويارويي با اين نقاشي هاي عظيم نوعي ارتعاش و حرکت 
ناملموس را در درون خود حس مي کنيم. نقاش با محو و 
تکثير مرزهاي فرمي نقوش تا آنجا پيش مي رود که برخي 
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فصلنامة علمي نگره

تکچهره سازي هاي متاخرش حالتي لرزان و مرتعش به 
دارند و  قرار  اي غريب  فاصله  گيرند، گويي در  خود مي 
نامتمرکز و خارج از فوکوس اند. »(شايگان، ۱۳۹۵ ، ۲۰۸ 
) ( تصوير ۶ ) اين وضعيت غريب بودن آثار يوسف زاده 
در خوانش شايگان از يک سو با تفکر او پيرامون وضعيت 
"فترت" در اليه هاي فرهنگي متجدد ما و از سوي ديگر با 
تعريف او در تبيين هويت چهل تکه و سيار سنخيت بارزي 
دارد. او در اين باره مي نويسد:« سرنوشت فرهنگ جهاني 
در ميان شکاف ها در اين برزخ رقم مي خورد، يعني در 
آستانه ها در عرصة بين جهان ها " در شبکة ارتباطي که 
تمايزهاي ميان باال و پايين و سياه و سفيد را مي سازد " . 
اما اين فضاي بينابين، در عين حال " گذر از ال به الي هويت 
هاي ثابت نيز هست امري که زمينه را براي اختالط فرهنگي 

مهيا مي کند " . مفاهيم کليدي اين فرهنگ جديد را مي توان 
اين گونه بيان کرد: برزخ عرصه هاي ميان فرهنگ ها، جابه 
جايي در شکل تبعيد و نفي بلد اختالط و دو رگه گي گذر 
و به اعتقاد من امکان تفرد در جهاني پر هرج و مرج که در 
آن هيچ چيز به جاي خود نيست. بايد افزود که در قلمرو 
آخرين  ناپذير  سيري  اشتهايي  با  غيرغربي  جهان  تفکر، 
دستاوردهاي علوم انساني غربي را مي بلعد، در نتيجه اين 
جهان دچار کمبود بارز آفرينش نظري است.»( همان، ۱۳۹۶ 
، ۱۸۴) در اين مقاله هم گرايشات عرفان گرايانه دوره اول 
انديشه هايش که قبًال به آن اشاره کرديم ديده مي شود و 
هم نوعي هويت انديشي مربوط به دوره دوم انديشه اش و 
نيز در اينجا اشاره اي دارد به مفهوم دورگه گي و در ادامه 

گم گشتگي که مربوط به سومين دوره تفکر او است .

 داريوش شايگان در کتاب "افسون زدگي جديد: هويت 
چهل تکه و تفکر سيار"  چندين بار به نظريات هومي ِکي 
بابا۱ انديشمند پسا استعماري و نحلة فکري ساب آلترن۲ 
بينابين و مفهوم دو رگه گي ارجاعات  در تحليل فضاي 
مستقيم درون متني داده است. که اين نکته نزديکي افکار 
ما  براي  پيش  از  بيش  را  پسااستعماري  گرايشات  به  او 
مشخص مي کند. شايگان در تشريح و تبيين نظريه اش 
اين مسئله را مطرح کرده است؛ که هويت ايراني داراي سه 
ُبعد هويت ملي، ديني و مدرن يا همان ايرانيت، اسالميت و 
مدرنيت ( تجدد) است، که البته هر يک در ديگري جا گرفته 
است؛ و بدين ترتيب مناطقي متداخل را ايجاد کرده که هر دم 
وضعيت آنها نسبت به يکديگر پيچيده تر مي شود. به اين 
نحو که قلمروهايي که هر يک از آنها در آن دخل و تصرف 
مي کنند؛ در اغلب موارد با يکديگر ترکيب مي شوند؛ ولي 
به صورتي ناسازگار؛ و بر همين اساس او کشور ايران را 
قلمرو زندة سه نوع هويت شيعي، ايراني و متجدد که دچار 

استحاله تمثيلي هستند مي داند.  

مقايسه تطبيقي آراي دو نويسنده:
داريوش شايگان با توجه به دوران زندگي طوالني تر 
نسبت به جالل آل احمد فرصت بيشتري براي انديشيدن و 
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تکامل تدريجي تفکرات خود داشته است. از اين رو مقاالت 
او پيرامون هنر معاصر ايران در دوران پس از انقالب و 
در سه دهه اخير منتشر شده است. بنابراين اين مقاالت 
در مقايسه با مقاالت جالل آل احمد جديدترند و در آنها 
به هنرمندان جوانتر و نمونه هاي جديدتري از هنرمعاصر 
ايران اشاره شده است. مقاالت داريوش شايگان پيرامون 
هنر معاصر ايران نيز مانند مقاالتي که جالل آل احمد در 
اين حوزه نگاشته است بطور مستقيم به انديشه هاي بنيادين 
او اشاره دارد. آل احمد در مقاالت خود بيشتر رويکردي 
انتقادي برگرفته از انديشه غربزدگي را ارائه مي دهد، ولي 
شايگان رويکردي کمتر انتقادي و بيشتر تحليلي تطبيقي را 
در نوشته هاي خود پيرامون هنر معاصر ايران دنبال کرده 
است؛ و آثار هنرمندان و رفتار هنري آنها را از منظر فکري 
خود تفسير و تاويل کرده است. مهمترين کتاب و تنها اثر 
جالل آل احمد در حوزه مطالعات فرهنگي_اجتماعي ايران 
کتاب " غربزدگي" است ولي اولين اثر شايگان در اين حوزه 
از مطالعات "کتاب آسيا در برابر غرب" است. که يک دهه 
پس از غربزدگي آل احمد نوشته شده است و در ادامه آن 
کتاب "افسون زدگي جديد هويت چهل تکه و تفکر سيار" را 
در همين حوزه از مطالعات منتشر نموده است. داريوش 
شايگان و جالل آل احمد هر دو در جلساتي موسوم به 
"فرديديه" شرکت داشته اند و در همين جلسات است که 
اصطالح غربزدگي براي نخستين بار توسط احمد فرديد 
شايگان  و  احمد  آل  و  (هاشمي،۱۳۹۳)  شود.  مي  مطرح 
هر دو "غربزدگي" و "آسيا در برابر غرب" را از يک سو 
تحت تاثير انديشه هاي فرديد و از سوي ديگر بر اساس 
خوانش شخصي خود از اين انديشه ها منتشر کرده اند. 
معاصر  هنر  پيرامون  خود  مقاالت  در  شايگان  داريوش 
ايران با گذشتن سريع از اليه توصيف آثار وارد اليه تحليل 
مي شود و بالفاصله مسير تفسيرشخصي را بر اساس 
رويکرد و جهانبيني خود پي مي گيرد. در واقع او به مثابه 
يک روشنفکر نوشتار پيرامون آثار هنرمندان را جوالنگاهي 
براي بيان نظريات خود پيرامون وضعيت فرهنگ و هويت 
ايراني، در مقايسه و تبادل با فرهنگ و هويت جهاني در 
بستر تعامالت تاريخي و مقوله معاصريت مي يابد، و بر 
به  سيار  تفکر  و  تکه  چهل  هويت  چون  مفاهيمي  اساس 
خوانش از هنرمعاصر ايران مي پردازد. البته آل احمد نيز 
رويکرد ثابتي در نوشتارهاي خود پيرامون هنر معاصر 
ايران دارد؛ و اين رويکرد ثابت او ريشه در مفاهيمي چون 
هويت ملي و غربزدگي دارد؛ و همان طور که اشاره کرديم 
در بيشتر نوشتارهاي خود پيرامون هنر معاصر ايران يا از 
واژه غربزدگي مستقيمًا استفاده کرده و يا در مواردي به 
کتاب غربزدگي خود ارجاع داده است. البته جالل آل احمد 
در غربزدگي هيچ اشاره مستقيمي به هنر و هنر معاصر 
ندارد، ولي واژه اگزوتيسم از زمان نوشته شدن مقاله " 
تخم سه زرده پنجم " توسط او، تا به امروز به عنوان يکي از 

اساسي ترين واژه ها در تبيين و نقد رويکردهاي تزئيني به 
سنت و نزديک به مکتب سقاخانه در تحليل و نقد آثار هنري 
ايراني مورد استفاده قرار  توسط منتقدين و نويسندگان 
گرفته است. شايان ذکر است که نويسندگان و پژوهشگران 
ايراني اين واژه را نه از متن آل احمد ، بلکه بيشتر از متون 
ترجمه شده متفکران حوزه مطالعات پسا استعماري۱ يعني 
از نويسندگان غير ايراني آموختند، و در متون خود استفاده 
کردند. اين نکته با مطالعه نوشتارهاي جديد نويسندگان 
ايراني که در حوزه هنر معاصر ايران نوشته شده، و از 
استفاده  منابع مورد  و  ارجاعات  بررسي چندباره  طريق 
ايشان کامًال مشخص است. و بيش از پيش کاستي هاي 
تحقيق در موضوع مورد پژوهش ما را نشان مي دهد. و نيز 
شايان توجه است که کتاب " شرق شناسي" نوشتة ادوارد 
سعيد۲  که به عنوان يکي از اصلي ترين منابع دست اول 
حوزه مطالعات پسا استعماري مورد توجه پژوهشگران 
هنرمعاصر ايران است، اولين بار در سال ۱۹۷۸(م)/۱۳۵۶ 
(ه.ش) به زبان انگليسي نوشته و منتشر شده است. يعني 
۱۱ سال پس از انتشار مقاله آل احمد و سپس در سال 
۱۳۷۷ (ه.ش) براي اولين بار در ايران ترجمه و منتشر شده 
است. و اين مهم خود تاکيدي است بر اهميت جايگاه و نگاه 
جستجوگر جالل آل احمد پيرامون هنرمعاصر ايران نسبت 

به ابعاد زماني- مکاني خود.
تقريبًا از اوايل دهة چهل (ه.ش) هنرمندان معاصر ايران 
نزديکي و ارتباط بيشتري با حلقه هاي روشنفکري و جريان 
فکري رايج در ايران معاصر برقرار کردند؛ و از اين جريان 
تاثير پذيرفتند. مسئله هويت در ادبيات اين جريان، کانون 
بحث ها و نظرهايشان بود و به دغدغه اي اساسي براي 
هنرمندان معاصر نيز تبديل شد. به همين جهت نوگرايان 
در نخستين گام هاي خود با معضلي به نام هويت روبرو 
شدند. براي اين دسته از هنرمندان که پيشتر زير عنوان 
مرده  و  فرهنگي  بودند.گذشته  آمده  گرد  مکتب سقاخانه 
ريگ آن تنها راهي بود که مي توانست ايشان را از تهمت 
هاي تقليدي و هنر وارداتي نجات دهد. ( مجابي، ۱۳۹۵ ) 
و ( کشمير شکن، ۱۳۹۳ ) ولي داريوش شايگان در کتاب 
آسيا در برابر غرب، هنر جديد ايراني را نه سنت گرا و 
نه مدرن مي نامد؛ و بر آن است که هنرمند امروز ايراني 
ديگر نه رضا عباسي مي تواند باشد و نه ونگوگ ( شايگان، 
۱۳۹۲، ۱۱۹) در نگاه او هنر معاصر ايران مانند ديگر زمينه 
هاي فرهنگي،اجتماعي دوران فترت را مي گذراند. دوراني 
که هنرمند کورماالنه هويت خود را مي جويد، هويتي که 
بين دو جهان، جهان تفکر عقالني_تکنيکي غرب و جهان 
اسطوره اي شرق گرفتار آمده است ( همان، ۱۳۷۰ ، ۹ ) و 
جالل آل احمد که در نوشته هاي خود بر مسئله بازگشت 
به خويشتن و از آن خود سازي تاکيد داشت؛ و سردمدار 
مبارزه با غربزدگي بود، در نوشته هاي خود تالش مي کرد 
تا مرز پررنگي بين هنرمندان خودي و غير خودي بکشد. 
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و تفکر هويت انديشي خود را ترويج دهد. او خطاب به 
هنرمندان معاصر مي نويسد«آنکه حرفي دارد گفتني يا 
چيزي دارد نمودني، به اين استمدادها استغاثه نمي کند 
نمي  را مرعوب  بيننده  اسنوبيسم»   » ارضاي  اين  با  و 
کند. و با اين فرنگي مآبي ها درصدد تحميقش نيست. و 
حرف آخر اينکه اگر ريشه در اين خاک داري در پاييز 
المجالس  زينت  اگر  و  است  بدشگون  که  مکن  شکوفه 
شده اي و نه از مايي، دور اين قلم را خط بکش» (آل 
احمد، ۱۳۴۳ ، ۹۱ ) داريوش شايگان و جالل آل احمد 
در دوران پيش از انقالب هر دو متعلق به يک حلقه و 
نحله فکري هستند و تشابهات فراواني ميان آراي ايشان 
برابر  در  آسيا  و  غربزدگي  هاي  کتاب  در  بخصوص 
غرب وجود دارد. ولي داريوش شايگان در دوران پس 

تجربيات  به  خود  انديشه  تکامل ساختار  در  انقالب  از 
آن  و  يافت  به گذشته دست  نسبت  ترکيبات جديدي  و 
انديش  هويت  تفکر  ساختار  نتيجه  در  بخشيد.  قوام  را 
مشترکي  مسائل  با  ارتباط  در  که  شايگان  و  احمد  آل 
چون ملي گرايي ( ايرانيت )، اسالم گرايي ( اسالميت ) 
و مدرن گرايي ( تجدد يا مدرنيت ) شکل گرفته است. 
با يکديگر تفاوت هايي اساسي دارد. در ادمه به منظور 
پيرامون  نويسنده  دو  آراي  تر  دقيق  مقايسه  و  تطبيق 
هنر معاصر ايران، موارد ذکر شده با استفاده از روش 
استقراي علمي جمع بندي شده است. بر اين اساس با 
استخراج اطالعات جزئي و در کنار هم قرار دادن اين 
ها  شباهت  و  ها  تفاوت   ،۱ شماره  جدول  در  اطالعات 

بهتر قابل تبيين و تحديد است.

داريوش شايگانجالل آل احمدپارامترهاي مورد برسيرديف

فلسفه، مطالعات فرهنگي _ ادبيات، مطالعات فرهنگي _ اجتماعيتخصص اصلي نويسنده۱
اجتماعي

هنر معاصر ايرانهنر معاصر ايرانحوزه مورد بررسي نمونه ها ۲

زمان انتشار نوشتارهاي مورد ۳
بررسي

دهه هاي هفتاد، هشتاد و نود پيش از انقالب - دهه چهل (ه.ش)
(ه.ش)

مقاله مقالهنوع نوشتارهاي مورد بررسي ۴

فارسي، فرانسهفارسيزبان نوشتارهاي منتشر شده ۵

رويکردهاي مورد توجه در ۶
نوشتارها

تحليلي_ تطبيقيانتقادي

هويت انديشي (ايرانيت، اسالميت، محورهاي اصلي انديشه۷
مدرنيت(تجدد))  

هويت انديشي (ايرانيت، 
اسالميت، مدرنيت(تجدد))  

سيد احمد فرديد (جلسات فرديديه)، انديشه هاي تاثير گذار بر نويسنده۸
مارکسيسم

انديشه اسالمي

سيد احمد فرديد (جلسات 
فرديديه)، سنت گرايي، فلسفه 

تطبيقي، انديشه هاي پسا 
استعماري

مفاهيم و اصطالحات کليدي به ۹
کاررفته در نوشتارها

فترت، دو رگه گي، چهل تکه، غربزگي، اگزوتيک
سيار

گرايش هاي هنري و هنرمندان مورد ۱۰
توجه در نوشتارهاي مرتبط با 

حوزه مورد بررسي

هنرمندان مکتب سقاخانه (حسين 
زنده رودي، پرويز تناولي، فرامرز 

پيالرام، ناصر اويسي، ژازه 
تباتبايي و ...)، سهراب سپهري،  
بهجت صدر، ناصر عصار، بهمن 

محصص، هانيبال الخاص

سهراب سپهري، ابوالقاسم 
سعيدي، عباس کيا رستمي، 

آيدين آغداشلو، مريم سالور، 
کامران يوسف زاده، کاوه 

گلستان، محسن راستاني، پيمان 
هوشمندزاده،  جوادپورصمد

   جدول ١. مقايسه پارامترهاي مورد بررسي، مأخذ: نگارندگان.



نتيجه
با توجه به مطالعات ارائه شده در اين پژوهش جنس تفکر جالل آل احمد و داريوش شايگان پيرامون 
موضوع هويت انديشي شکل گرفته است، که بطور مشخص ريشه هاي مشترگ شکل گيري اين انديشه ها 
را مي توان در جلسات فرديديه که در منزل اميرحسين جهانبگلو١ برگزار مي شد. رديابي نمود. اين جنس 
از هويت انديشي بيشتر ابعاد و محورهايي چون ايرانيت، اسالميت و تجدد را در تحليل و تفسير کنش هاي 
فرهنگي _ اجتماعي ايراِن معاصر مورد توجه قرار داده و از اين منظر به ارزيابي آنها مي پردازد. ولي نوع 
رويکرد اين انديشمندان درتحليل و تفسير مسائل و در نتيجه جهت گيري ايشان نسبت به مسائلي چون 
ايرانيت، اسالميت و تجدد متفاوت است. ايرانيت در هويت انديشي جالل آل احمد و در ادامه در آراي او 
پيرامون هنرمعاصر ايران تاثيرکليدي دارد؛ و مسئلة ملي گرايي و جستجوي رفتاري ايراني و تاکيد براي 
از آن خودسازي يا همان بومي سازي مفاهيم وارداتي مسئله اي است که باعث مي شود تا در اينجا تفکر 
هويت انديشي آل احمد را هويت انديشي بومي بناميم، زيرا تالش مي کند تا امتداد فرهنگ و هنر غني ايراني 
را در چهارچوب ملي خود نگاه دارد و بيان مستقل خود را در گفتگويي جهاني حفظ کند، بياني که به تعبير 
او يا باِر اگزوتيک نداشته باشد و يا همان قدر براي مخاطب ايراني اگزوتيک، جديد و متفاوت باشد؛ که براي 
مخاطب غير ايراني. آل احمد نوشتار پيرامون هنر معاصر ايران را در دوره دوم زندگي خود يعني دوران 
جدايي از مذهب شروع کرده؛ ولي در دوره سوم زندگي و دوران بازگشت به مذهب نيز کماکان ادامه داده 
است، که اين رويکرد مذهبي در جان مايه نوشته هاي اين دوره کامًال مشخص است. در مقابل نوشته هاي 
داريوش شايگان پيرامون هنرمعاصر ايران بيشتر بيان کننده نگاه هويت انديش او در دوره سوم فکريش 
است. اين ديدگاه هويت انديش که به تبيين فضاهاي بينابيني در اليه هاي مختلف فرهنگي، اجتماعي با بهره 
گيري از اصطالح هويت سيار و چهل تکه گرايش دارد. تالش مي کند که هويت را در قالبي پويا و روان 
و نه صلب و ايستا معرفي کند. هويتي که مفهوم اصالت در آن تعاريف متفاوتي نسبت به دوران هاي 
گذشته از جمله دهة چهل (ه.ش ) و انديشه هاي جالل آل احمد دارد. به عبارتي شايگان ايرانيت، اسالميت 
و تجدد را متداخل و درهم تنيده و ارتباط آنها را در مسائل فرهنگي_ اجتماعي معاصر ارتباطي پيچيده و 
در بسياري از جنبه ها غير قابل تفکيک و حدبندي مي داند. از اين رو در اينجا تفکر هويت انديشي شايگان 

را هويت انديشي سياره اي مي ناميم.
جالل آل احمد با نگاهي انتقادي به بررسي و ارزيابي آثار هنرمندان جوان و نوگراي دوران خود در دهه چهل 
(ه.ش ) مي پردازد و بيشتر رويدادهاي جاري در نهادهاي خصوصي و دولتي مانند بينال ها را مورد توجه قرار 
داده و بر اساس رويکرد غربزدگي خود مورد پرسشگري نقادانه قرار مي دهد. در اين ميان دو نکته مهم را مي 
توان در خصوص اين نوشتارها مشخص نمود. اول اينکه زندگي و همراهي با سيمين دانشور تاثيرات مهمي در 
مواجهه آل احمد با جريانات روز هنري در ايران معاصر دارد؛ به طوري که نگارش پيرامون هنر معاصر ايران را 
ابتدا سيمين دانشور در زمان سردبيري نشريه نقش و نگار شروع و بعد از او آل احمد نيز به نگارش پيرامون اين 
حوزه از مسائل فرهنگي _ اجتماعي معاصر پرداخته است؛ و نکته دوم ديدگاه خودِ آل احمد نسبت به اين نوشته 
هاست. که بعداً در چاپ مجدد آن ها در سومين دوره زندگي عنوان ارزيابي شتابزده را بر بخشي از مجموعه 
مقاالت خود که پيش از آن در نشريات انديشه و هنر و آرش به چاپ رسانده بود؛ گذاشته است. او پيرامون 
انتخاب اين عنوان به غالم حسين ساعدي مي گويد که اوالً واقع بين تر شده ام و ثانياً تو که مي داني فروتني چه 
آرايشي است براي چه دعوي ها، پس خود آل احمد نيز بعداً و در مواجهه دوباره با مقاالت خود آنها را ارزيابي 
هايي شتابزده خوانده است. نوشتارهاي آل احمد پيرامون هنر معاصر ايران نشان دهنده تقابالت ميان ساختار 
هويت انديشي بومي او و بخشي از هنر و فرهنِگ معاصر دهه چهل (ه.ش ) و به طور مشخص مکتب سقاخانه 
است. که اگر چه از سوي کريم امامي به عنوان مکتبي ايراني معرفي شده است. ولي روي سخنش با غربيان 
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١. پژوهشگر و انديشمند حوزة  فلسفه، 
اقتصاد و تاريخ است. او پدر رامين 
جهانبگلو  و همسر خانم خجسته کيا 
است. شايان توجه است که جالل آل 
احمد نيز مقاله اي با عنوان « ستايش

به  نفرينش  و  دريا  از  «خجسته» 
«آهن»(آل احمد، ١٣٤٣ : ١٢٢-١١١) 
در مورد يکي از نمايشنامه هاي خجسته 
کيا با طراحي صحنة   سهراب سپهري 
نوشته است. که از جمله اسنادي است 
که به ارتباط و هم انديشي هنرمندان و 
انديشمندان معاصر ايران در حوزه هاي 

مختلف داللت دارد.
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است. زيرا اين مکتب از يک سو نخستين بار در بستر زبان انگليسي نام گذاري شده و از سوي ديگر بسيار مورد 
توجه داوران غير ايراني بينال هاي ملي قرار گرفته است؛ و در ادامه تاثيرگذاري مشخص و واضحي بر شکل 
گيري هنر معاصر پس از خود و انتظارات مخاطبان بومي و غير بومي از هنرمعاصر ايران داشته است. ولي 
داريوش شايگان بيشتر در مورد هنرمندان معاصر هم نسل خود نوشته، و از اين دريچه به تحليل کلي تري از 
هنرمعاصر ايران پرداخته است. زيرا او زماني در مورد آثار هنرمندان هم نسل خويش نوشته است؛ که از يک 
سو خود در دوره سوم انديشه هاي خويش قرار دارد و از سوي ديگر هنرمنداني که او در موردشان نوشته 
پس از طي سال هاي زياد، روند کار و انديشه خود را استحکام بخشيده و ادامه داده اند؛ و هنرمنداني پيشرو و 
باسابقه در هنرمعاصرايران محسوب مي شوند. البته داريوش شايگان در مورد هنرمندان جوان تر يک نسل پس 
از خود نيز مطالبي نوشته است؛ که همين امر نشان از اين مسئله دارد که نويسنده فرصت بيشتري براي مشاهده 
و سازمان بخشي درک و دريافت هاي خود از هنر معاصر ايران در مقايسه با ارزيابي هاي شتاب زده آل 
احمد داشته است.  بنابراين ديدگاه شايگان بر خالف نگاه آل احمد در مورد هنر معاصر ايران بار انتقادي ندارد. 
داريوش شايگان بيشتر به تحليل و تطبيق روند کار هنرمندان و استحاله دروني مفاهيم آثارشان براي دست 
يابي به اهداف و نتايجي کلي تر و قابل تعميم تر توجه کرده است؛ و از اين درگاه به تفسير هنرمعاصر ايران بنا 
بر رويکرد خويش نسبت به مسئله هويت پرداخته است؛ و مفهومي چون «َفتَرت» را در مواجهه ما با جهان جديد 
و در ادامه اصطالحي مانند «دو رگه گي» را به منظور هم آوايي و هم راهي با معيارهاي جهاِن متکثر در آراي 
خويش پيرامون کنش ها و واکنش هاي فرهنگي _ اجتماعي معاصر ما تبيين نموده است؛ و توامان در درون آثار 
هنرمندان معاصر ايران جستجو کرده است. داريوش شايگان نيز مانند آل احمد بر کاستي هاي موجود در نقطه 
نظرات و ديدگاه هاي کلي خود توجه کرده و معتقد است؛ که ما هنوز مصرف کننده توليدات مغرب زمين هستيم 
و با اشتهايي سيري ناپذير آخرين دستاوردهاي علوم انساني غربي را مي بلعيم، و در نتيجه دچار کمبود بارز 
در زمينه آفرينش هاي نظري شده ايم. همان گونه که ذکر شد جنس تفکر هويت انديشي در ايران را مي توان 
قابل تطبيق و مقايسه، با جنس انديشه متفکران فرودسِت (ساب آلترن) پسا استعماري معاصرشان چون ادوارد 
سعيد و هومي ِکي بابا١ دانست؛ که به تحليل و تفسير نوع ارتباط ميان جهان شرق و غرب يا به تعبير ديگر سنت 
و مدرنيته در بستر مناسبات فرهنگي- اجتماعي - سياسي مي پردازند. و البته آراي ايشان نزديکي زيادي دارد 
با مفاهيمي که در ادامه و بگونه اي در ذيل مفهوم غربزدگي احمد فرديد، در بستر فرهنگ و انديشه معاصر در 
ايران مطرح شده است؛ و تطبيق و مقايسه آراي ديگر انديشمندان ايراني نزديک به اين نحله فکري پيرامون هنر 
معاصر ايران و نيز تطبيق و مقايسه آراي اين انديشمندان با متفکرين حوزه هاي پسااستعماري مي تواند؛ زمينه 
ساز پژوهشهاي آتي مرتبط با اين حوزه از مطالعات باشد. پژوهش هايي مبتني بر انديشه هاي بومي معاصر 

که تاکنون کمتر به آنها پرداخته شده و يا اصًال پرداخته نشده است.
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امامي، کريم، (١٣٩٥) ، گال گال گالري، ترجمه مهران مهاجر، تهران: نيلوفر



بي نام ، (١٣٣٩) ، دومين بي ينال تهران، تهران: هنرهاي زيباي کشور
بي نام ، (١٣٤٥) ، پنجمين بي ينال تهران، تهران: هنرهاي زيباي کشور

پاکباز، روئين و جودت، محمدرضا، (١٣٤٤)، کتاب سال تاالر ايران، تهران: تاالر ايران
جنکينز، ريچارد، (١٣٨١)، هويت اجتماعي، ترجمه : تورج ياراحمدي، تهران : شيرازه

حسيني راد، عبدالمجيد و خليلي، مريم، بررسي نقش جريان هاي فکري و حکومتي در رويکرد ملي 
گرايانه نقاشي نوگراي ايران در دوران پهلوي، هنرهاي زيبا- هنرهاي تجسمي، دانشگاه تهران،شماره ٤٩، 

پائيز(١٣٩١)،صص ١٨-٥
خراساني، کاظم و کفشچيان مقدم، اصغر، بازنمايي هويت معاصر ايراني_ اسالمي در هنر معاصر ايران، 

فصلنامه هنر و تمدن شرق، (١٣٩٧)، سال ششم شماره ٢١، صص ٢٣-٣٠
دانشور، سيمين،  (١٣٣٥) ، گزارش نمايشگاه، تهران: نقش و نگار، دوره اول، شماره اول، ص٤٩-٤٦

ـ ،  سومين نمايشگاه دوساله ( بي انا ل) نقاشي، تهران: کيهان ،کتاب ماه، شماره١،(١٣٤١)،ص١٤٦-١٤٢
ـ ، (١٣٧٥) ،شناخت و تحسين هنر، تهران: کتاب سيامک

دل زنده، سيامک ، (١٣٩٥) ، تحوالت تصويري هنر ايران ، تهران : نشر نظر
رفاهي، هدي و جاويد صباغيان ، مقداد ، تحليل زمينه مند نو سنت گرايي در هنر معاصر ايران ( دهه ١٣٤٠ 
شمسي ) از منظر گفتمان شناسي ميشل فوکو ، تهران ، فصلنامه علمي پژوهشي کيمياي هنر ، شماره ٢٥ 

، ( ١٣٩٦ ) ، ص ٣٧ - ٢٣
ريشار، يان ، نگاهي ديگر به دکتر احمد فرديد ، ترجمه : شهين سراج ، تهران : کلک ، شماره ٥٦ و ٥٥ ،( 

١٣٧٣) ،  ص ٦٠ - ٥٨ 
شايگان، داريوش، تصوير يک جهان يا بحثي درباره هنر ايران ،تهران: نشريه کلک، شماره ١٤ و ١٥، (١٣٧٠) 
ـ ، ( ١٣٧٤ )، زير آسمان هاي جهان: گفت و گوي رامين جهانبگلو با داريوش شايگان ، ترجمه : نازي عظيما 

، تهران : فرزان روز
ـ ، چگونه مي توان در حوزه فرهنگ غير غربي به هنر انديشيد؟ ، ترجمه فاطمه ولياني ، تهران: هنر فردا، 

شماره ١، (١٣٨٩) 
ـ ، (١٣٩١)، برگزيده آثار نقاشي آيدين آغداشلو، تهران : نگار

ـ ، (١٣٩٢) ، آسيا در برابر غرب، تهران: فرزان روز
ـ ، ( ١٣٩٦)، افسون زدگي جديد: هويت چهل تکه و تفکر سيار ، ترجمه فاطمه ولياني ، تهران : فرزان روز

ـ ، (١٣٩٥) ، در جست و جوي فضاهاي گم شده ، تهران، فرهنگ معاصر 
 شکلنز، اليزابت و هيلپنين، ريستو، (١٣٩٣) ، هنرمفهومي و دست ساخته، ترجمه بيتا شمسيني، تهران: ققنوس

شريعتي، علي، (١٣٨٨)، هنر در انتظار موعود : گفتارها (دوره چهارم ١٣٥٢ – ١٣٤٨)، تهران: گام نو
صديق، عيسي، (١٣٤٠) ، يادگار عمر، تهران: شرکت سهامي طبع کتاب، چاپ دوم 

علوي، بزرگ ، هنر و ماترياليسم، آلمان: دنيا، سال اول،(١٣١٢) ،ص ٢٥-٢٠
ـ ، هنر نو در ايران، آلمان: دنيا، سال اول، شماره ٧، (١٣١٣)، ص ٢٢٢-٢٢١

ـ ،  (١٣١٤) ، هنر در ايران جديد،آلمان: دنيا، سال اول، شماره ١٠،١١،١٢، ص ٣٧١-٣٣٦
فدايي مهرباني، مهدي، نقدي بر جايگاه اتيمولوژي در روش شناسي احمد فرديد، تهران: پژوهش زبان و 

ادبيات فارسي، شماره١٠،(١٣٨٧) ، بهار و تابستان، صص ١٩٤-١٧٩
فرديد، سيد احمد، شش پرسش در باب غرب، تهران: سوره انديشه، دوره اول، شماره ٧١،(١٣٧٥) ، ص ٤٣-٣٨

فهيمي فر، اصغر؛ نظريه هاي فلسفي شهيد مطهري در باب هنر، تهران: زيبا شناخت، شماره ١١، نيمه 
دوم(١٣٨٣ )،صص    ٣٥٨- ٣٤٧

پسا  مطالعات  حوزه  ١.متفکران 
انديشمنداني  بيشتر  استعماري 
هستند که در سرزمين هاي مستعمره 
آسيايي و آفريقايي به دنيا آمده اند 
ولي در دانشگاه هاي غربي تحصيل 
کرده و در آنجا مشغول به مطالعه و 

تدريس هستند.

 مقايسه آراي جالل آل احمد و  داريوش  
شايگان    پيرامون  هنر  معاصر  ايران با 

تأکيد بر مسئله   هويت / ٧١ -٨٧ 



شماره ۵۸  تابستان۱۴۰۰
۸۷

فصلنامة علمي نگره

قيصري، علي، (١٣٨٣) ، روشنفکران ايران در قرن بيستم، ترجمه محمد دهقان، تهران: هرمس
کشميرشکن، حميد، ( ١٣٩٣ ) ، هنر معاصر ايران ، تهران: نشر نظر

گال، مرديت دايمن و بورگ، والتر و گال، جويس، (١٣٨٧) ، روشهاي تحقيق کمي و کيفي ، ترجمه احمدرضا 
نصر و همکاران، تهران: مرکز چاپ و انتشارات دانشگاه شهيد بهشتي، چاپ سوم

مجابي، علي، (١٣٩٥) ، نود سال نوآوري در هنر تجسمي ايران، تهران: پيکره، جلد اول
مجد، محمدقلي، (١٣٨٨) ، تاراج بزرگ، ترجمه مصطفي اميري و گالره مرادي،تهران: موسسه مطالعات و 

پژوهشهاي سياسي
مددپور، محمد، (١٣٨١)، ديدارفرهي و فتوحات آخرالزمان، تهران: نظر

مريدي، محمدرضا، ( ١٣٩٧ )، گفتمان هاي فرهنگي و جريان هاي هنري ايران، تهران : دانشگاه هنر
ميه، کاترين، (١٣٨٨) ، هنر معاصر تاريخ و جغرافيا ، ترجمه مهشيد نونهالي، تهران: انتشارات نظر

ناتل خانلري، پرويز، هنر و اجتماع، تهران: سخن، سال دوم، شماره ٥، (١٣٢٤)، ص ٧٢٦-٧٢٢
هاشمي، محمد منصور، (١٣٩٣) ، هويت انديشان و ميراث فکري احمد فرديد، تهران: کوير

يارشاطر، احسان، بي ينال تهران دوره اول، تهران:اداره انتشارات و روابط هنري هنرهاي زيباي کشور، 
(١٣٣٧)، ص٣-٢
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the house of «Amir Hossein Jahanbegloo». This kind of identity thinking pays more attention to 

dimensions and axes such as Iranianness, Islamism and modernity in analyzing and interpreting the 

socio-cultural actions of contemporary Iran and evaluates them from this perspective. However, 

the type of approach of these thinkers to analyzing and interpreting issues and consequently their 

orientation towards issues such as Iranianism, Islamism and modernity are different. Iranianness 

has a key impact on the identity of Jalal Al-e Ahmad and his views on contemporary Iranian art, 

and the issue of nationalism as well as the search for Iranian behavior and the emphasis on self-

improvement or localization of imported concepts are issues that lead us to call Al-Ahmad,s identity 

thinking a native one, because it tries to extend the culture and to keep the rich Iranian art in its 

national context and to maintain its independent expression in the global dialogue; an expression 

which in his interpretation is either not exotic or just as new and different for the exotic Iranian 

audience as for the non-Iranian audiences. Al-Ahmad began writing about contemporary Iranian 

art in the second period of his life; the period of separation from religion. But in the third period 

of life and the period of conversion, continuation of this religious approach is quite evident in 

the writings of the mentioned period. In contrast, Dariush Shayegan,s writings on contemporary 

Iranian art are more expressive of his identity-oriented view in the third period of his thought. This 

identity-oriented view tends to explain the intermediate spaces in different cultural and social layers 

by using the terms “mobile identity” and “forty pieces”. It tries to introduce identity in a dynamic 

and fluid form and not a rigid and static one; an identity in which the concept of originality has 

different definitions than in the past, including the 1940s and the ideas of Jalal Al-e Ahmad. In 

other words, Shayegan considers Iranianism, Islam and modernity as intertwined and intertwined, 

and considers their relationship in contemporary socio-cultural issues as complex and inseparable 

in many respects. Therefore, here we call Shayegan’s identity thinking the planetary identity 

thinking.

Keywords: Jalal Al-e Ahmad, Dariush Shayegan, Identity, Iranian Contemporary Thought, Iranian 

Contemporary Art 
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Rereading first-hand texts on contemporary Iranian art and identifying the type of logical connection 

between contemporary art and thought in Iran can be considered as a key issue in the evaluation of 

contemporary Iranian culture and art. Simultaneous with the decline of the authority of traditional 

art and the rise of Western art in Iran, this art was not able to communicate with the Iranian 

audience as traditional art was. From this date on, a dilemma arose in Iranian art; more commonly 

referred to as the «identity crisis» and then a part of contemporary thought in Iran attempted to 

evaluate this crisis of identity and separation between society and contemporary art based on its 

identity-oriented perspective. Perhaps it can be expressed that identity is a set of individual or 

collective characteristics as well as cultural, psychological, philosophical, biological and historical 

characteristics which signifies unity or similarity, and distinguishes a particular person or community 

from other individuals or groups in a specific time and place. In this study, in order to compare the 

viewpoints of Jalal Al-e Ahmad and Dariush Shayegan on Iranian contemporary art, the process 

of how Iranian intellectuals are treated in a concise way has first been studied, and then, Jalal Al-e 

Ahmad’s and Dariush Shayegan,s views on the Iranian contemporary art are considered separately. 

These views are directly influenced by their approaches to the issue of identity and their analyses 

and interpretations of the kind of exposure of Iranians to the new world. Mostly dispersed articles 

and cases have been published, through which one can, on the one hand, explore and identify the 

genre of their thinking about the type of contemporary art and contemporary world in the cultural 

and social layers of Iran. On the other hand, some kind of connection between some contemporary 

artists and contemporary scholars have been found, in order to finally identify the intellectual roots 

of Jalal Al-e Ahmad and Dariush Shayegan, with an emphasis on their type of approach, and the 

influence of these roots on the formation of the readings that led to the writing of articles in the 

field of theoretical studies of contemporary Iranian art, as well as the approach regarding these 

two thinkers’ thoughts about the Iranian contemporary art and the impact of these approaches on 

their writings in this case. According to the studies presented in this paper, the thinking of Jalal Al-

e Ahmad and Dariush Shayegan has been formed on the subject of identity, which can be clearly 

traced back to the common roots of the formation of these ideas in «Fardidiyeh» meetings held at 


