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چكيده
رويدادهاي هنري (نمايشــگاه ها، جشــنواره ها و دوســاالنه ها)، زمينه اي براي معرفي، مجموعه سازي و 
مستندسازي آثار هنر اسالمي بوده اند و نگارش تاريخ هنر اسالمي و گزينش و انتخاب موزه ها را جهت داده اند. 
هدف مقاله حاضر مطالعه رويدادهاي هنر اسالمي و تاثير آن بر معرفي و نمايش آثار هنر اسالمي است و اين 
سئوالها  دنبال مي شود که: ۱- چگونه نمايشگاه جهاني که از سال ۱۸۵۱ آغاز شد و بازتوليدکننده گفتمان 
اســتعمار بود، روايت شرق شناسانه از هنر اسالمي را شکل داد؟۲- چگونه نمايشگاه هاي هنر ملي که 
بعد از ۱۹۲۰ و پس از تأسيس اولين دولت هاي ملي در سرزمين هاي اسالمي رونق گرفتند و بازتوليد 
گفتمان ملي گرايي شــدند، روايت ملي گرايانه از هنر اسالمي را شــکل دادند؟۳- چگونه دوساالنه هاي 
هنري که از دهه ۱۹۸۰ بازتوليدکننده گفتمان جهاني شدن هستند، روايت معاصر از هنر اسالمي ارائه 
و شــکل مي دهند؟  روش اين تحقيق  مبتني بر مطالعات رويدادي  و روش گردآوري اطالعات مبتني بر 
تحليل اسنادي است.به اين منظور با روش مطالعه اسنادي به تحليل مستندات و گزارش ها درباره رويداهاي 
هنر اسالمي مي پردازيم و داده ها و اطالعات را مبتني بر «تحليل روند» سازماندهي مي کنيم تا روند برگزاري 
نمايشگاه ها و تأثير آن بر نمايش آثار هنر اسالمي روشن شود. نتايج  پژوهش سه جريان را در برگزاري 
رويدادهاي هنري متمايز مي کند؛ اول، در نمايشگاه هاي جهاني (که از نمايشگاه ١٨٥١ لندن آغاز و تا نمايشگاه 
هنر محمدي در سال ١٩١٠ در مونيخ تداوم يافت)، هنر اسالمي به عنوان هنر شرقي و مستعمراتي معرفي 
و ارائه شد و روايتي شرق شناسانه بر آن غالب گرديد. دوم، در نمايشگاه ها و جشنواره هاي ملي (که توسط 
کشورهاي تازه استقالل يافته و دولت هاي تازه تأسيس شده پس از ١٩٢٠ برگزار مي شد)، هنر اسالمي به 
عنوان ميراث فرهنگي و بخشي از دارايي و ثروت ملي به نمايش مي آمد و به تدريج روايت ملي گرايانه بر هنر 
اسالمي غالب شد. سوم اين که نمايشگاه هنر اسالمي در سال ١٩٧٦ پاياني بر جريان پيشين بود و با افول 
ملي گرايي و برآمدن گفتمان جهاني شدن، نمايشگاه هاي هنر اسالمي نيز وارد مرحله تازه اي شدند. اين بار 
دوساالنه هاي هنر معاصر به نمايش و ارائه هنر اسالمي مدرن و معاصر پرداختند. با اين حال آنچه در اين 
رويدادها به عنوان هنر اسالمي معاصر ارائه شده، روايتي از هنر معاصر در سرزمين هاي اسالمي است و 
بيش از آنکه معرف هنر اسالمي باشد، دربرگيرنده تجربه هاي هنر معاصر است که اغلب ساختارشکن و 

انتقادي هستند. 
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مقدمه
رويدادهاي هنري (نمايشگاه ها، دوساالنه ها و فستيوال ها) 
زمينه اي براي مستندسازي و مجموعه سازي آثار هنري 
هستند که نگارش تاريخ هنر را سمت و سو داده و گزينش 
و انتخاب موزه ها را جهت مي دهند. برگزاري نمايشگاه هاي 
هنري تاريخ پر فراز و نشيبي دارد و در دوره هاي مختلف 
نيز  اسالمي  هنر  است.  کرده  پيدا  متفاوتي  کارکردهاي 
برساخته نمايشگاه ها، دوساالنه ها و جشنواره هاي هنري 
هنر  موزه هاي  تأسيس  اسالمي،  هنر  تاريخ نگاري  است. 
اسالمي  هنر  درباره  دانشگاهي  پژوهش هاي  و  اسالمي 
تأثير  نمايشگاه ها و رويدادهاي هنري  برگزاري  از روند 

گرفته اند.
مطالعه درباره نمايشگاه ها و دوساالنه هاي هنر اسالمي 
تازگي  به  داشته اند  که  تاريخي  نقش  و  تأثير  لحاظ  از 
مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است. نه فقط درباره 
نمايشگاه هاي هنر اسالمي بلکه در سطحي وسيع تر مطالعه 
درباره نمايشگاه ها و رويدادهاي هنري اهميت بيشتر پيدا 
کرده و پژوهشگران کارکردهاي پنهان و ايدئولوژيک اين 
رويدادها را مورد مطالعه قرار مي دهند. «مطالعات رويداد» 
به عنوان گرايش پژوهشي جديد، بستري براي مطالعات 

جامعه شناختي و اقتصادي هنر شده است. 
و  اسالمي  هنر  رويدادهاي  مطالعه  حاضر  مقاله  هدف 
است؛  اسالمي  هنر  آثار  نمايش  و  معرفي  بر  آن  تاثير 
لذا به بررسي تاريخي مهمترين نمايشگاه ها، جشنواره ها 
شکل گيري  روند  تا  مي پردازيم  هنري  دوساالنه هاي  و 
هنر اسالمي در بستر اين رويدادهاي هنري دنبال شود. 
در اين مقاله نمايشگاه ها و رويدادهاي هنر اسالمي در 
دنبال  جهاني شدن  و  ملي گرايي  استعمار،  گفتمان  سه 
مي شود. اين مقاله در پي پاسخ به اين سؤال هاست که: 
۱- چگونه نمايشگاه جهاني که از سال ۱۸۵۱ آغاز شد و 
بازتوليدکننده گفتمان استعمار بود، روايت شرق شناسانه 
از هنر اسالمي را شکل داد؟۲- چگونه نمايشگاه هاي هنر 
ملي که بعد از ۱۹۲۰ و پس از تأسيس اولين دولت هاي 
بازتوليد  و  ملي در سرزمين هاي اسالمي رونق گرفتند 
هنر  از  ملي گرايانه  روايت  شدند،  ملي گرايي  گفتمان 
هنري  دادند؟۳- چگونه دوساالنه هاي  را شکل  اسالمي 
جهاني شدن  گفتمان  بازتوليدکننده   ۱۹۸۰ دهه  از  که 
شکل  و  ارائه  اسالمي  هنر  از  معاصر  روايت  هستند، 
كه  اينست  در  پژوهش  اهميت  و  ضرورت  مي دهند؟ 
هنري  رويدادهاي  و  نمايشگاهها  پنهان  كاركردهاي 
دادن  و جهت  نمايش  با  معرفي  در  آنها  نقش  و  كدامند 
اين سؤاالت  به هنر اسالمي تبيين مي گردد.  پاسخ به 
کارکردهاي  که  است  پژوهشي  ضرورت  اين  بر  مبتني 
پنهان نمايشگاه ها و رويدادهاي هنري مورد تحليل قرار 
گيرند و نقش آنها در معرفي، نمايش و جهت دادن به هنر 

اسالمي مورد بحث قرار گيرد. 

روش تحقيق
روش پژوهش حاضر مبتني بر مطالعات رويداد۱  است. 
رويدادهاي هنري (نمايشگاه ها، دوساالنه ها و فستيوال ها)، 
رويکرد مناسبي براي توضيح رابطه پيچيده هنر و واقعيت 
است. ناتالي هينيک۲ مطالعه رويدادهاي هنري را رويکرد 
عمل گرايانه در جامعه شناسي هنر مي داند و معتقد است 
مجموعه  نمايش  از  فراتر  هنر  نمايشگاه هاي  و  رويدادها 
آثار، داللت بر معاني ديگر دارند؛ آنها آغاز يک دوره يا 
(هينيک، ۲۰۰۰: ۱۶۳- باشند  مي توانند  جريان  يک  پايان 

۱۶۲). رويدادهاي هنري را بايد در بستر تحوالت سياسي و 
زمينه هاي تاريخي و گفتمان هاي فرهنگي مورد مطالعه قرار 
داد. همان گونه که در مقاله حاضر نيز به چگونگي توليد و 
بازتوليد ارزش ها در نمايشگاه هاي هنر اسالمي مي پردازيم 
که  مي کنيم  دنبال  را  روش شناختي  پرسش هاي  اين  و 
دهند؟  مي  ارائه  را  اسالمي  هنر  چگونه  نمايشگاه ها  اين 
چگونه آثاري از سرزمين هاي اسالمي را مجموعه سازي، 
نام گذاري، مقوله بندي و مفهوم سازي مي کنند؟ به اين ترتيب 
چگونه روايت هايي از هنر اسالمي را متاثر از گفتمان ها و 

جريان هاي هنري غالب شکل مي دهند. 
اسنادي است  تحليل  بر  مبتني  اطالعات  روش گردآوري 
و تكنيك مورد استفاده در سازماندهي اطالعات، «تحليل 
کردن  متصل  روند،  تحليل  از  منظور  است؛  روند»٣ 
مجموعه اي از رويدادها در يك موقعيت است (استراس و 
کوربين، ١٣٨٥: ١٤٤). به معناي ديگر، تحليل روند، شيوه 
تحليل گر براي توضيح و تبيين تغيير است (فليک، ١٣٨٨: 
٢٨٤)؛ روندي که مي تواند منجر به سازماندهي «روايت» 
از موقعيت ها، رويدادها و رخدادها گردد.  اين کار با توجه 
به پرسش هاي پژوهش، شامل دنبال كردن روند برگزاري 
نمايشگاه ها، تأثيرگذاري و اثربخشي بر تجربه هاي هنري 
و تکرار آنها به عنوان يک الگو در ديگر رويدادهاي هنري 

است. شيوة تجزيه و تحليل كيفي است.

پيشينه تحقيق
مطالعه درباره نمايشگاه ها، فستيوال ها و دوساالنه ها در 
حال افزايش است زيرا اهميت آنها در گزينش، مستندسازي 
آشکار  گذشته  از  بيش  هنري  آثار  مجموعه سازي  و 
مطالعه  مورد  هنر  تاريخ  ساخت  در  آنها  نقش  و  شده 
انتقادي محققان قرار گرفته است. البته در منابع ايراني، به 
پژوهش هاي اندکي درباره رويدادهاي هنر اسالمي مي توان 
اشاره کرد. همچون مقاله ولي اهللا کاووسي (۱۳۹۸) با عنوان 
«سرآغاز تاريخ نگاري هنر اسالمي» که در شماره چهار 
نشريه هنرهاي زيبا منتشر شد و به نقش مجموعه داري 
و انتقال آثار به غرب در شکل گيري تاريخ و مفهوم هنر 
اسالمي پرداخته و برخي رويدادهاي هنر اسالمي را مورد 
اشاره قرار داده است. همچنين مقاله دشتي زاده، جواني و 
سجودي (۱۳۹۴) با عنوان «شناخت هنر اسالمي در نظام 

1.Event studies

2. Nathalie Heinich

3.trend analisis
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انديشگاني موزه هاي غرب» که در شماره چهار فصلنامه 
هنر  رويدادهاي  برخي  به  شده،  منتشر  معاصر  حکمت 
اسالمي اشاره کرده و نقش موزه ها را در معرفي، ارائه و 

نمايش هنر اسالمي در غرب بررسي کرده استند. 
عالوه بر اين مي توان به مقاالت متعدد ديگري اشاره کرد 
که کارکردهاي نمايشگاه ها و نمايشگاه هاي جهاني را مورد 
 Fulco,) فالکو  دانيل  مقاله  همچون  داده اند  قرار  مطالعه 
2017) با عنوان «نمايش هنر اسالمي در وين و پاريس» 

منتشر  نوزدهم  قرن  مطالعات  در شماره ۶ فصلنامه  که 
شده و به هنر اسالمي در نمايشگاه ۱۸۷۳ وين و ۱۸۷۸ 
پاريس مي پردازد و آن را همچون نقطه عطف در نمايش 
هنر  نمايشگاه هاي  درباره  مي داند.  اسالمي  هنر  ارائه  و 
اسالمي در قرن بيستم نيز مطالعات متعددي انجام شده به 
ويژه درباره نمايشگاه هنر اسالمي که سال ۱۹۷۶ در لندن 
 (Lenssen, 2008) برگزار شد. از جمله مقاله آنيکا لنسن
با عنوان «مسلمانان برپاکننده نهادي براي هنر معاصر: 
بولتن   ۲۴ شماره  در  که   «۱۹۷۶ اسالمي  هنر  فستيوال 
انجمن مطالعات خاورميانه منتشر شد و در آن به اهميت 
اين فستيوال پرداخته و آن را سرآغاز هنر اسالمي معاصر 
دانسته است. کالس گرينل (Grinell, 2018) در مقاله اي با 
عنوان «کادربندي اسالم در فستيوال هنر اسالمي ۱۹۷۶» 
که در شماره ۸ مجله مسلمانان در اروپا منتشر شد، نشان 
مي دهد که اين نمايشگاه از يک سو عرصه اي براي ارائه 
ديدگاه هاي پيروان سنت گرايي در هنر اسالمي بود و از 
سوي ديگر عرصه اي براي تثبيت هنر اسالمي در پارادايم 

موزه هاي غربي بود. 
در منابع انگليسي، مطالعات گسترده اي درباره نمايشگاه ها 
و رويدادهاي هنر اسالمي انجام شده است. همچون کتاب 
زينب چليک (Çelik,1990) با عنوان «نمايش شرق» که به 
حضور سرزمين هاي اسالمي در نمايشگاه هاي جهاني نيمه 
دوم قرن نوزدهم پرداخته است. اين کتاب نشان مي دهد 
که چگونه تصوير شرق گرايانه زير نفوذ قدرت استعماري 
به  کتاب  اين  داد.  جهت  اسالمي  کشورهاي  معماري  به 
ميراث نمايشگاه هاي جهاني قرن نوزدهم در شناخت هنر 

و معماري اسالمي در قرن بيستم مي پردازد.
به  که    «۱۹۱۰ نمايشگاه  از  پس  سال  «صد  کتاب 
 Lermer and Shalem,) شلم  و  لرمر  سرويراستاري 
2010) منتشر شده شامل مقاالت متعددي است که تحوالت 

هنر اسالمي را در فاصله صد سال مورد مطالعه قرار داده اند؛ 
در اين کتاب، آوينام شلم به اهميت نمايشگاه هنر محمدي 
در سال ۱۹۱۰ پرداخته و نقش آن را در ساخت مفهوم هنر 
اسالمي مورد کنکاش قرار داده است. اوا ترولنبرگ۱ در 
مقاله اي با عنوان « کادربندي آثار هنري» به ساخت هنر 
اسالمي و تصوير شکل گرفته از هنر اسالمي در نمايشگاه 
۱۹۱۰ پرداخته است. املي هاسلوئر۲ در مقاله اي با عنوان 
«هنر اسالمي در وين» به مقايسه هنر اسالمي در نمايشگاه 

۱۸۷۶ وين و ۱۹۱۰ مونيخ پرداخته و در جمع بندي کتاب، 
از مونيخ:  با عنوان «پس  مقاله اي  ديويد رکسبورگ۳ در 
تامل در نمايشگاه هاي اخير» به تأثير نمايشگاه مونيخ بر 
نمايشگاه هاي پس از آن پرداخته است. استيون ورنويت 
به  اسالمي»  هنر  «اکتشاف  عنوان  با  کتابي  در   (۲۰۰۰)
مجموعه داري و موزه هاي هنر اسالمي در فاصله سال هاي 
۱۸۵۰ تا ۱۹۵۰ پرداخته و نقش باستان شناسان و دالالن 
و  مستندسازي  و  اروپايي  موزه هاي  به  آثار  انتقال  در 

مجموعه سازي آثار را گزارش داده است. 
اسالمي،  هنر  رويدادهاي  پيرامون  مطالعه  بر  عالوه 
پژوهش هاي زيادي درباره دوساالنه ها و فستيوال هاي هنر 
معاصر انجام شده است. پژوهش هايي که مي توانند الگوها و 
رويکردهاي تحليلي تازه اي براي شناخت کارکردهاي پنهان 
رويدادهاي هنر اسالمي ارائه دهند. همچون پژوهش گرين 
و گاردنر (Green and Gardner, 2016)  که در کتابي 
با عنوان «دوساالنه ها و سه ساالنه ها» به نقش رويدادهاي 
برگزاري  آنها  پرداخته اند.  هنر  مستندسازي  در  هنري 
نمايشگاه هاي هنري را به دو جريان تفکيک کردند: جريان 
اول از ۱۹۵۰ تا ۱۹۸۰ که دوساالنه ونيز مهم ترين نماينده 
از دهه ۱۹۸۰ که دوساالنه هاوانا  بود و جريان پس  آن 
مهم ترين نماينده آن به حساب مي آيد. مقايسه ونيز و هاوانا 
(کشورهاي  بلوک شرق  ميان  رقابت جنگ سرد  نشانگر 
کمونيستي) و غرب (کشورهاي سرمايه داري)، و همچنين 
نشانگر کشمکش ميان هنر مرکز (هنر اروپايي) و پيرامون 
(غيراروپايي)، و نشانگر رقابت ميان جهان شمال (اروپا 
 ,Ibid) و آمريکا) و جنوب (آمريکاي التين، آفريقا) است
در جغرافياي  تغيير  به  منجر  اين کشمکش ها   .(۹ :۲۰۱۶
 Bethwaite) سياسي هنر شده است. بيتويت و کانگاس
«مقياس ها،  عنوان  با  مقاله اي  در   (۲۰۱۸ ,and Kangas
سياست ها و اقتصاد سياسي دوساالنه هاي هنر معاصر» 
اهميت  به  منتشر کردند  که در نشريه مطالعات سياسي 
رويدادها و جشنواره ها در اقتصاد سياسي هنر معاصر 
پرداخته اند. مجموعه اين پژوهش ها زير عنوان «مطالعات 

رويداد» در حال توسعه است. 
مرور منابع نشان مي دهد که زمينه پژوهشي «مطالعات 
تأثير  و  نقش  و  بوده  محدود  بسيار  ايران  در  رويداد» 
رويدادها (جشنواره ها، فستيوال ها و دوساالنه ها) بر جريان 
هنر اسالمي کمتر مورد توجه پژوهشگران در ايران قرار 

گرفته است. مقاله حاضر تالشي در اين راستا است. 

رويکرد نظري تحقيق
در  کاتالوگ ها  و  نمايشگاه ها  نقش  بر  گرابار۴  اولگ 
شناساندن، شکل دادن و جهت دادن به هنر اسالمي تأکيد 
آثار  مجموعه اي  تنها  اسالمي  «هنر  او  اعتقاد  به  مي کند؛ 
اسالمي نيست بلکه شناخت روند انتخاب اين آثار از ميان 
بي شمار آثار ديگر نيز اهميت دارد؛ لذا در مطالعات هنر 
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اسالمي بايد پرسش هاي زير را طرح و دنبال کرد: تاکنون 
چه نمايشگاهي برگزار شده و نقدهاي وارد بر آن ها چه 
و  اروپا  ميان  ايدئولوژيکي  و  کارکردي  روابط  چيست؟ 
شرق چگونه در اين نمايشگاه ها ساخته شده است؟ توالي 
زماني اين رويدادهاي نمايشگاهي چه بوده و چه پيامدهايي 

.(۳۹۶ :۲۰۰۶,Grabar) «داشته است؟
معرفي  منظور  به  کاتالوگ ها  و  نمايشگاه ها  که  ايده  اين 
است  افسانه  يک  مي شوند  برگزار  بي طرفانه  و  صادقانه 
که بايد بازنگري شود. گرابار به هفت رابطه ميان شرق 
و غرب در متن نمايشگاه ها مي پردازد تا شرح دهد چگونه 
مجموعه ها، نمايشگاه ها و موزه ها ساخته شدند و بر اين 
اساس شناخت غرب از شرق شکل گرفت. اولين تماس ها 
از طريق «سوغات» بود؛  آثاري که در طي روابط پرتنش، 
جنگ ها و معاهدات ميان اروپا و مسلمانان به صورت سوغات 
به اروپا ارسال شده است؛ مانند شمشير، زره پوش، چاقو 
و ديگر وسايل جنگي. مقوله دوم «آموزشي» است؛ آثاري 
که با کاوش هاي باستان شناسي از مصر و بين النهرين و 
تخت جمشيد به دست آمد و حاکي از شناخت جديد به 
شرق هلنيستي بود؛ کاوش هايي که پيشينه، نسب و اصل 
اروپا را در اين سرزمين ها جستجو مي کند. گرابار اشاره 
مي کند که اين مطالعات براي اروپاييان اهميت دارد اما اين 
کاوش ها اهميتي به هنر اسالمي يا هنر شرقي در دوران 
معاصر نمي دهند (Ibid: 402). سومين مقوله «اگزوتيسم» 
است؛ منظور نوعي عجيب نمايي و غريب سازي در نمايش 
مقوله  است.  بازديدکنندگان  توجه  جلب  منظور  به  شرق 
چهارم انتقال آثار به اروپا به منظور «تقليد» است؛ يعني 
تقليد اروپا از دستاوردهاي شرق همان گونه که از سکه، 
شطرنج، ابريشم و ديگر دستاوردهاي شرق در طول تاريخ 
«نمايش  «ثبت»،  را  ديگر  مقوله  سه  است.  شده  استفاده 
مجدد» و «دستکاري» مي نامد که به شدت بار ايدئولوژيکي 
دارند. گرابار اشاره مي کند که ظاهرًا ثبت کردن يعني تهيه 
نقشه ها، بايگاني طرح ها از شهرها، راه ها و بناها واضح و به 
سادگي قابل درک است. اما تشخيص حقيقت از تخيل گاهي 

 .(Ibid: 404-405) دشوار است
نمايشگاه ها چارچوب سمبوليک از بازنمايي ها و ارزش ها 
نمايشگاهي۲  نظم  در  ميچل۱  تيموتي  تعبير  به  يا  هستند 
است که آثار انتخاب و چيدمان مي شوند. اشاره ميچل به 
جريان نمايشگاه هاي جهاني۳ است که از نيمه قرن نوزدهم 
دستاوردهاي  نمايش  براي  اروپايي  کشورهاي  توسط 
استعماري شان برگزار شد. به نظر ميچل «نمايشگاه جهاني 
نه تنها بازنمايي از جهان بود بلکه جهاني نظم يافته درون 
جاي  به  جهان  از  شده  کوچک  مدل  يک  بود؛  نمايشگاه 
جهان پرتناقض بيرون» (Mitchell,2002: 290). ميچل 
در شرح اين رويداد مي نويسد: تقليل جهان به نظامي از 
سوژه ها (اشياء در نمايشگاه ها)، غرب را قادر ساخت که از 
اين نمايشگاه ها معاني بزرگ تري استخراج کند مانند تاريخ 

امپراتوري و مفهوم پيشرفت (Ibid: 295). سوژه ها با ايده 
پيشرفت  سير  نشانگر  تا  مي شدند  انتخاب  مردم نگارانه 
انسان اروپايي باشند. در اين نمايشگاه ها بود که شرق به 
سوژه نگاه خيره اروپا تبديل شد. از مهم ترين اين سوژه ها 
پيروزي  يا  غلبه جويي  نوعي  به  اين  بودند؛  شرقي  زنان 
نمادين غرب بر داشته هاي شرق بود. در اين نمايشگاه بود 
که شرق مورد نظر شرق شناسان با سه ويژگي ساخته 
شد «۱. ذات گرا ۴؛ شرق ويژگي هايي تغيير ناپذير دارد. ۲. 
ديگربودگي۵؛ شرق آن چيزي است که غرب نيست (منفعل 
در برابر فعال، بي نظم در برابر نظم)، ۳. فقدان۶؛ شرق فاقد 
برخي ويژگي هاي بنيادين مانند تحرک، نظم و معنا است» 
(Ibid: 289). به اين ترتيب نمايشگاه، جهاني فشرده شده 
بود که نظم و ترتيب ميان پديده ها و فاصله معنادار ميان 

آنها را نشان مي داد. 
قرن  به  مربوط  تنها  نمايشگاهي  نظم  اين  ميچل  نظر  به 
نوزدهم نيست بلکه ضرورتي براي نظم دادن به وضعيت 
 Lau and) عجيب و غريب و پرتالطم جهان مدرن است
Mendes, 2011: 8) از اين رو نه تحليلي درباره رويدادي 

رويدادهاي  براي  که  است  نظري  مفهومي  بلکه  تاريخي 

 Lermer  :تصوير ١. پوستر نمايشگاه هنر محمدي مونيخ، ١٩١٠ ، مأخذ
and Shalem, 2010
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در  اسالمي  هنر  جريان  تبيين   
نمايشگاه هاي جهاني، جشنواره هاي 
ملي و دوساالنه هاي هنري/   ١١٧-١٢٩



شماره ۶۲  تابستان۱۴۰۱
۱۲۱

فصلنامة علمي نگره

هنري قرن بيستم و بيست ويکم نيز مي تواند به کار گرفته 
شود. همان گونه که در مطالعه حاضر نشان خواهيم داد 
چگونه قدرت هاي جهاني و دولت هاي ملي تالش مي کنند 
نمايش  براي  عرصه اي  تنها  نه  نمايشگاه ها  برگزاري  با 
را  رويدادها  اين  بلکه  آورند  فراهم  خود  سياسي  قدرت 
براي تثبيت و بازتوليد ديدگاه خود درباره پديده ها حمايت 
مي کنند. همان گونه که با برگزاري نمايشگاه ها، دوساالنه ها 
و فستيوال هاي هنري ديدگاه ويژه خود را از هنر اسالمي 
نمايش گذاشتند. شناخت اين فرايند مستلزم مطالعه فراز و 

فرود نمايشگاه ها در بستر تاريخ است. 

نمايشگاه هاي جهاني: هنر اسالمي در گفتمان استعماري؛ 
۱۸۵۰ تا ۱۹۱۰

نمايشگاه هاي جهاني از سال ۱۸۵۱ در انگلستان آغاز شد. 
اين رويداد که هر سال توسط يک کشور ميزاني مي شد، 
نمايش  و  استعماري  کشورهاي  رقابت  براي  عرصه اي 
قدرت و نفوذ آنها در گستره جهان بود. در اين نمايشگاه ها 
و  بازار  براي  مرغوب  کاالهاي  کشورها،  تجاري  توان 
زمينه هاي سرمايه گذاري به نمايش در مي آمد. روندي که 
نقش مهمي در سيطره نگاه استعماري به ديگر کشورها، 

موازي با گسترش قدرت اروپا داشت.
عثماني براي اولين بار در نمايشگاه ۱۸۶۷ پاريس شرکت 
کرد و در نمايشگاه ۱۸۷۳ وين حضور باشکوهي داشت. 
در اين نمايشگاه مسجد، حمام، چشمه و چند بناي مجاور 
بازسازي شد. معمار غرفه هاي عثماني در اين نمايشگاه 
و  شد  شرق  هنر  مجذوب  که  کسي  بود.  پارويله۱  لئون 
بنيادهاي نظري مطالعات معماري عثماني و البته معماري 
اسالمي و شرقي را تقويت کرد. از همين گذر بود که ميراث 
در  آمد.  در  اروپا  دانشگاه هاي  مطالعه  به سوژه  عثماني 
مقبره شاه سلطان  بازسازي  با  عثماني  نمايشگاه ۱۸۷۳ 
محمد يکم شرکت کرد که با تقارن و توازن آن مورد توجه 
معماران دانشگاهي قرار گرفت و عثماني را به نماد شرق و 

.(Çelik, 1990: 96-97) تجلي هنر اسالمي تبديل کرد
کوچک  کيوسک  يک  پاريس،   ۱۸۶۷ نمايشگاه  در  ايران 
داشت با يک بناي کوچک و يک شيره کش خانه (کارگاه تهيه 
ترياک) (Ibid: 119). ايران در نمايشگاه ۱۸۷۳ وين حضور 
رسمي تري داشت و يک کوشک و مجموعه اي ظروف و قالي 
و منسوجات را ارائه داد. در نمايشگاه وين آثار ايران و هند 
در کنار هم قرار داشت؛ در واقع آثار ايران بيش از اين که 
نقوش اسالمي داشته باشند و در دسته هنر اسالمي قرار 
بگيرند در دسته هنرهاي تزئيني شرق قرار داشتند. نقش 
گل ها و الگوهاي تزئيني صورتي غير روحاني داشتند که بر 
کاالهاي کاربردي مانند گلدان ها و منسوجات نقش داشتند. 
اشياء تزئيني، کاالهاي کاربردي و چند تصوير نگارگري 
شده از کتاب حمزه نامه خمسه نظامي در غرفه ايران مورد 
توجه قرار گرفت. آثار نمايشگاه ۱۸۷۳ زمينه تأسيس موزه 

شرق را در وين فراهم کردند همان گونه که نمايشگاه بزرگ 
و  جنوبي  کنزينگتون  موزه  تأسيس  زمينه   (۱۸۵۱) لندن 
نمايشگاه پاريس (۱۸۷۸) زمينه تأسيس موزه ها هنرهاي 
نمايشگاه ها و  تعداد موزه ها،  بر  به تدريج  تزييني شدند. 

مجموعه هاي خصوصي در اروپا افزوده شد
مستعمره  را  مغرب  توانست  فرانسه  آنکه  از  پس 
خود کند آثار و اشياء اسالمي بيشتري به بازار پاريس 
وارد شدند. برخالف نويسندگان و پژوهشگران آلماني و 
اتريشي که بر کاربردي سازي نقوش هنرهاي اسالمي در 
بهبود طراحي و صنعت تمرکز داشتند، منتقدان فرانسوي 
به ابعاد زيباشناختي هنر اسالمي پرداختند (فالکو، ۲۰۱۷: 
همچنان  اگرچه   (۱۸۷۸) پاريس  نمايشگاه  در   .(۶۱-۶۰
و  خام  مواد  و  صنعتي  دستاوردهاي  نمايش  با  اولويت 
به  يافت؛  اهميت بيشتر  نيز  اما بخش فرهنگ  معدني بود 
تدريج ديدگاه مردم نگارانه به فرهنگ شرقي جاي خود را 
به ديدگاه زيبايي شناسانه داد و بر نمايش اشياء منحصر به 
فرد از هنري پارسي و عثماني تأکيد شد. سازماندهي اين 
نمايشگاه متفاوت بود و برخالف دوره هاي قبل که غرفه ها 
بر اساس کشورها دسته بندي مي شد، اين بار سالن ويژه اي 
به عنوان هنر اسالمي ايجاد شد که شامل آثاري از ايران، 
کشورهاي عربي، ترکي، مصري و هندي بود. اين نمايشگاه 
گام مهمي در مستندسازي هنر اسالمي و تغيير نگرش به 

هنر اسالمي بود. 
دانيل فالکو (۲۰۱۷) در پژوهش خود نشان مي دهد که دهه 
انتقالي مهمي در فهم هنر اسالمي  ۱۸۷۰ به ۱۸۸۰ دوره 
است. دوره اي در فاصله دو نمايشگاه جهاني وين و پاريس 
که هنر سرزمين هاي اسالمي را از هنري تزئيني و کاربردي 
به هنري زيباشناختي ارتقاء داد. نويسندگان فرانسوي، هنر 
اسالمي را به مثابه يک مفهوم (نه صرفًا مجموعه پراکنده اي 
از اشياء تزئيني در سرزمين هاي مسلمانان) مورد بحث و 
توجه قرار دادند و زمينه ايجاد يک گرايش با عنوان تاريخ 
هنر اسالمي را فراهم ساختند. «اولين نمايشگاه عمومي که 
در پاريس به هنر اسالمي اختصاص يافت نمايشگاهي با 
عنوان «هنر مسلمانان» در سال ۱۸۹۳ بود که بحث برانگيز 
و مورد اختالف شد. مجموعه داران انتظار داشتند که از 
واژه هايي چون هنر عرب و هنر ايراني به جاي هنر مسلمانان 
استفاده شود تا با طبقه بندي هنر بر اساس نژادها و مليت ها 
هماهنگ باشد. اما از اين پس براي مطالعه هنر و معماري 
اسالمي الزم بود به جاي بررسي نژادها، فرهنگ و دين 
خاص را بررسي کرد» (ورنويت، ۱۳۸۵: ۳۸). اين نگرش بر 
نمايشگاه هاي جهاني بعدي به ويژه نمايشگاه ۱۹۰۳ پاريس 

و ۱۹۱۰ مونيخ تأثير زيادي داشت.
هنر سرزمين هاي اسالمي در نمايشگاه هاي جهاني آمريکا 
متفاوت بود. اگرچه خريد آثار هنر اسالمي در مجموعه هاي 
خصوصي آمريکا با استقبال زيادي مواجه شده بود اما 
Léon Parvillée .1کارکرد نمايشگاه هاي جهاني در نمايش آثار هنر اسالمي 



جنبه تفنني و سرگرمي داشت. چرا که اساسا در آمريکا، 
غلبه  آن  هنري  و  فرهنگي  بعد  بر  نمايشگاه  تجاري  بعد 
قاهره  خيابان  شيکاگو،   ۱۸۹۳ نمايشگاه  در  مثًال  داشت. 
براي غرفه مصر ساخته شد؛ اين خيابان قبًال در نمايشگاه 
۱۸۸۹ پاريس ساخته شده بود که نشانگر معماري عربي، 
عثماني و اسالمي بود (Çelik, ۱۹۹۲: ۷۷). اما در نمايشگاه 
شيکاگو، اين خيابان سويه تخيلي و سرگرمي بيشتري به 
خود گرفت و به بازار فروش و نمايشگاه تفريحي شبيه 
شد؛ موسيقي و رقص، تئاتر و کافه ها پذيراي مردم بودند. 
در واقع اين نمايشگاه جنبه هنري کمي داشت و فرصتي 
براي معرفي عميق فرهنگ و هنر نبود بلکه فرصتي براي 
جلوه هاي خيال برانگيز شرق بود که تصور و تصوير آن 
کليشه هاي  به  تدريج  به  که  تصويري  مي کرد.  تثبيت  را 
شرق شناسانه تبديل شد. پس از چند دوره (۱۹۰۲ بوفالو 
و ۱۹۰۳ لوئيزيانا) برگزاري نمايشگاه، در آمريکا، از تداوم 
نداشت  آن  برگزارکنندگان  براي  سودي  زيرا  بازماند 

 .(۳۴۵ :۲۰۰۲,Davis)
بين المللي  نمايشگاه هاي  برگزاري  از  نيم قرن  اکنون 
مي گذشت و تصورات مردم از شرق با مناظر، تصاوير، 
بود.  گرفته  شکل  رقص  و  موسيقي  نوشيدني ها،  غذاها، 
اما عالقه مندي مردم به نمايشگاه ها فقط براي ديدن آثار 
اسالمي نبود؛ آنچه بيشتر جذابيت داشت ديدن مردان و 
زناني از شرق بود؛ نه تنها رقص و موسيقي آن ها بلکه آداب 
مانند  زندگي شان  عناصر  و حتي  ديني شان  دين  آيين  و 
لباس، غذاها، نوشيدني ها، ابزارها، شترها و ديگر حيوانات 
نيز بخش جالبي از نمايشگاه بود. در واقع آن ها تصويري 
نژادي از مردم شرق ارائه مي دادند که تفاوت ها و عجايب 
زندگي آن ها را نشان دهد؛ روندي که تصويري اگزوتيک 
از شرق و کشورهاي اسالمي را در فرهنگ عامه مردم 
اروپا و آمريکا شکل داد. نمايشگاه ها نه به عنوان گالري هاي 
هنري بلکه به عنوان کارناوالي انساني مورد توجه بودند. 
ديدن شرق، نوعي بازديد ساده نبود بلکه تثبيت نگاه باال 
به پايين بود؛ نوعي سوژه سازي از ديگري بود. همان گونه 
که در عکاسي از شرق، نه فقط تصوير شرق، بلکه تصور 
شرق ساخته شد. همچنين در داستان ها و رمان هايي که 
درباره سفر به مصر، الجزاير، عثماني و ايران نوشته شدند 
و نقاشي هايي که توسط نقاشان شرقي گرا تصوير شدند، 
سرزمين هاي اسالمي زير گفتمان کالن تري با عنوان شرق 
قرار گرفتند. هنر اسالمي در گفتمان شرق شناسي هويتي 

شرقي و مستعمراتي يافت. 
ـ  اشياء و سوژه هاي شرقي  بود که  نافذ غرب  نگاه  زير 
اسالمي انتخاب شدند، خريده شدند و به تملک در آمدند 
و با مجموعه سازي شدن، مقوله بندي شدن و نام گذاري 
را سوژه شدن١  فرايند  اين  يافتند.  راه  موزه ها  به  شدن 
به طور  دانست.  مي توان  اسالمي  هنر  موزه اي شدن٢  و 
خالصه مي توان گفت روايت موزه اي از هنر اسالمي دو 

ميراث داشت که عبارت بوده است از: اول تأکيد بر ويژگي 
تزئيني هنر اسالمي در موزه هاي هنري اروپا؛ دوم، تأکيد 
مردم   موزه هاي  در  اسالمي  هنر  مردم نگارانه  ويژگي  بر 
پايداري  ميراث  همچنان  ويژگي  دو  اين  اروپا.  شناسانه 
دارند؛ به ويژه در دوران معاصر که برخي هنرمندان در 
سرزمين هاي اسالمي اين دو وجه را بازتوليد مي کنند و 

نوعي نوشرقي سازي را شکل مي دهند.

جشنواره هاي ملي: هنر اسالمي در گفتمان ملي گرا: از 
۱۹۱۰ تا ۱۹۷۰

اول  جهاني  جنگ  آغاز  با  جهاني  نمايشگاه هاي  جريان 
آن،  نخبه گرايي  پشت  در  که  نمايشگاه هايي  يافت؛  پايان 
نژادپرستانه نيز بود. نمايشگاه ۱۹۱۰ مونيخ با عنوان «هنر 
محمدي» را آخرين نمايشگاه از اين دوره مي توان دانست 
(Grabar,۲۰۰۶: ۴۷). نمايشگاهي که همچنان از بزرگ ترين 
نمايشگاه هاي هنر اسالمي محسوب مي شود. پس از آن 

جريان تازه اي آغاز شد (تصوير ۱ و ۲). 
استقالل يافته  و کشورهاي  تأسيس شده  تازه  دولت هاي 
اقتدار ملي و روايت شکوه ملي به  اسالمي براي نمايش 
پرداختند.  ملي  جشنواره هاي  و  نمايشگاه ها  برگزاري 
انگلستان، آلمان، فرانسه و آمريکا که پيش از اين مهم ترين 
ميزبان  اکنون  بودند،  جهاني  نمايشگاه هاي  برگزارکننده 
خواهان  که  بودند  کشورهايي  از  مستقل  نمايشگاه هاي 
نمايش غرور ملي شان بودند و از سوي ديگر کشورهاي 
غربي نيز به نوعي مشروعيت سياسي و مقبوليت فرهنگي 
آنها را مورد تائيد قرار مي دادند. نمايشگاه ها به منزله نوعي 
هم پيماني نمادين در سياست بودند که زبان و بياني فرهنگي 
و هنري مي يافتند. نمايشگاه هاي هنر ايران، ترکيه، مصر 
و عراق در لندن، آلمان، آمريکا و فرانسه اگرچه روايتگر 
استقالل ملي بودند اما روابط قدرت، ميان شرق و غرب با 

صورت بندي تازه اي تقويت و بازتوليد مي شدند. 
گفتمان ملي چنان به گفتمان غالب تبديل شد که هنرهاي 
روايت  نيز  اسالمي  هنر  چون  ملي  مرزهاي  از  فراتر 
ملي گرايانه يافتند. هر يک از سرزمين هاي تاريخي اسالم 
چون ايران، عراق و مصر تالش کردند روايتي از اوج و 
افول هنر اسالمي ارائه دهند که خود در مرکز آن بودند؛ 
همچون روايت ايران از صفويه، ترکيه از عثماني، عراق از 

عباسيان و مصر از مملوک.
همه کشورها به تأسيس سالن هاي هنري و دوساالنه هاي 
از  مدلي  در  ريشه  هنري  سالن هاي  پرداختند.  ملي 
گرفت.  شکل  پاريس  در  که  داشتند  هنري  نمايشگاه هاي 
(تاريخ  چهاردهم  لويي  دوران  در  هنري  سالن هاي  اين 
۱۶۶۷) در پاريس پديد آمدند و در نيمه اول قرن هجدهم 
سالن هاي لوور به محل نمايشگاه هاي رسمي تحت عنوان 
هنر آکادمي تبديل شدند. آکادمي سلطنتي لندن نيز اين مدل 
را دنبال کرد و در سال ۱۷۶۹ اولين نمايشگاه هنري را برپا 

1. the process of 

subjectification

2. the musealisation

در  اسالمي  هنر  جريان  تبيين   
نمايشگاه هاي جهاني، جشنواره هاي 
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شماره ۶۲  تابستان۱۴۰۱
۱۲۳

فصلنامة علمي نگره

کرد که تبديل به رويداد ساالنه مهمي با عنوان نمايشگاه 
لندن و رويداد  تابستانه هنر شد. آکادمي هنر فرانسه و 
ساالنه آنها خيلي زود به نهادهاي قدرتمندي براي جهت 
دادن به ذائقه عمومي و حاميان هنري در اروپا تبديل شد. 
انحصارگرايي سالن هاي  برابر  در  نوزدهم  قرن  نيمه  در 
هنري، فضاها و نمايشگاه هاي آلترناتيو شکل گرفتند. هر 
چه قدرت نمايشگاه هاي ساالنه پاريس رو به افول گذاشت، 
سالن هاي هنري در مصر، الجزاير و تونس قدرت بيشتر 
يافتند (Maltazahn and Bellan2018: 15). در الجزاير 
سالن ها از ۱۸۴۸ و در تونس از ۱۸۸۱ در مصر از ۱۸۹۱ 
آغاز به کار کرد. در بيروت از دهه ۱۹۳۰ و دمشق از دهه 
۱۹۵۰ تأسيس شدند. بغداد سالن رسمي نداشت اما فضاها 
و نمايشگاه هاي آلترناتيو از نيمه دهه ۱۹۴۰ توسعه يافتند 
(Ibid: ۱۳). ايران نيز سالن رسمي نداشت ديرتر به اين 
رويدادها پيوست؛ در سال ۱۳۳۶ (۱۹۵۸) اولين دوساالنه 
هنري تأسيس شد و پس از آن در طول دهه ۱۳۴۰ (۱۹۶۰) 
و  ايران  انجمن  آلمان،  و  ايران  انجمن  چون  مراکزي  در 
آمريکا، و ايران و فرانسه رويدادهاي هنري برپا شد. در اين 
سالن ها به تدريج از تعداد هنرمندان اروپايي کم شد و تعداد 

هنرمندان بومي با موضوعات ملي افزايش يافت. 
در نيمه دوم قرن بيستم سالن ها، نمايشگاه ها و فضاهاي 
هنري در سرزمين هاي اسالمي افزايش يافت؛ با اين حال 
ميراث سالن ها و نمايشگاه هاي اروپايي تداوم پيدا کرد و 
در اين سالن ها بازتوليد مي شد. آنچه در اين کشورها «هنر 
ملي» دانسته شد، از نگاه نافذ اروپايي در تعريف هنر شرقي 
و هنر اسالمي گريز نداشت. مهم ترين دستاورد سالن هاي 
هنري، طرح مفهوم «هنر ملي» و «هنر بومي» بود. جنبه هاي 
«بومي» و قوم نگارانه فرهنگ و جنبه هاي «تزئيني» و آييني 
فرهنگ به مؤلفه هاي اصلي «هنر ملي» در اين سرزمين ها 
تبديل شدند. تأکيد بر جنبه هاي قومي و تزئيني تداوم ميراث 
اوريانتاليستي بودند که از منظري استعماري بر فرهنگ 
ضعيف، تقليدي، زنانه و ذاتًا ناتوان داللت مي کردند که در 
مقايسه با هنرهاي خالق، مبتکر و انتزاعي مدرن، مراتب 
پايين تري داشتند (Gerschultz, 2018: 52). هنر بومي
(با ويژگي هاي مردم نگارانه و تزييني) در تلفيق با هنر مدرن، 

در همه کشورهاي اسالمي معناي هنر ملي پيدا کرد.
از نيمه قرن بيستم، «هنر اسالمي» به عنوان هنر بومي زير 
مقوله هنر ملي قرار گرفت. هنرمندان و نمايشگاه گردان ها 

تصوير ٢. قالي بافي در نمايشگاه هنر محمدي، مونيخ، ١٩١٠ مأخذ: 
Troelenberg, 2012: 4

 Aramco :تصوير ٣. پوستر نمايشگاه هنر اسالمي ١٩٧٦ لندن مأخذ
Magazine, 1976



اغلب آثاري که بخشي از هنر اسالمي تلقي مي شدند را زير 
عنوان هنر بومي يا هنر سنتي قرار دادند و در نمايشگاه هاي 
هنر ملي ارائه کردند. همچون هنر ايران در نمايشگاه ۱۹۳۱ 
(۱۳۰۹) که در لندن برگزار شد. پيش از آن هنر ايران در 
رويدادهايي چون نمايشگاه ۱۹۰۷ با عنوان سراميک، ۱۹۱۰ 
با  پاريس  نمايشگاه ۱۹۱۲  با عنوان هنر محمدي،  مونيخ 
عنوان هنر شرق، نمايشگاه ۱۹۱۴ با عنوان هنر آسيا (ايران 
و هند)، نمايشگاه بين المللي ۱۹۱۹ شيکاگو، نمايشگاه ۱۹۲۶ 
در فيالدلفيا به نمايش در آمده بود؛ اما در نمايشگاه ۱۹۳۱ 
لندن بود که هنر ايران از هنر اسالمي يا هنر مسلمانان جدا 
شد و عنوان هنر پارسي گرفت (Rizvi, 2007: 50). اين 
نمايشگاه جايگاه ويژه اي به نگارگري ايران داد؛ در واقع 
نگارگري مکتب نو به تدريج از هنري در سنت اسالمي به 
هنري تاريخي و ملي حرکت کرد. همچنين نمايشگاه هاي 
ايران  ايران که به تدريج به نشان ملي و هنر ملي  فرش 

تبديل شدند.
براي  تالشي  و  ايدئولوژيک  روايتي  پارسي  هنر  گفتمان 
تفکيک هنر ايران از هنر اسالمي بود؛ اين تالش مختص به 
ايران نبود. همان گونه که آرتور پوپ تالش مي کرد با تفسير 
فرماليستي از هنر ايراني بر جنبه هاي تزييني در روح هنر 
ايراني تأکيد کند، در ترکيه نيز جوزف استرزيگوسکي۱ با 
تفسير فرماليستي و تأکيد بر شباهت هاي تزيين به مثابه 
تجلي روح هنر ترکي، هنر را از قلب آسيا تا مصر در يک 
مقوله قرار مي داد (Pancaroğlu, 2007: 70). روح هنر 
که  بود  معنايي  سپهر  همچون  ترکي  هنر  روح  و  ايراني 
را  مدرن  دوران  تا  باستان  دوران  از  تاريخي  پيوستگي 
در هنر اين سرزمين ها ترسيم مي کرد به گونه اي که انگار 
گسترش و نفوذ اسالم در هنر اين سرزمين ها چندان تأثير 
تازه  جمهوري  در  استرزيگوسکي  ديدگاه  است.  نداشته 
تأسيس ۱۹۲۳ ترکيه و ديدگاه آرتور پوپ در دولت تازه 

تأسيس ۱۹۲۵ ايران مورد پذيرش و استقبال بود. 
کشورهاي عربي نيز به دنبال شکل دادن هويتي ملي در 
هنر و ارائه آن در نمايشگاه ها بودند. اولين دوساالنه هنر 
جهان عرب در سال ۱۹۷۴ در بغداد برگزار شد. البته پيش 
از آن کويت در سال ۱۹۷۳ دوساالنه هنري برگزار کرده 
بود، اما عراق دوساالنه را در ابعاد وسيع و با عنوان هنر 
جهان عرب برگزار کرد. در مرکز مباحث اين نمايشگاه اين 
پرسش قرار داشت که هنر عرب مدرن يعني چه؟ هنر عرب 
  .(Alsaden,2018) مدرن چه تفاوتي با هنر اسالمي دارد؟
دوساالنه دوم در شهر رباط در مراکش و بعد در قاهره، 
کويت و تونس برگزار شد. در سال ۱۹۸۴ تونس نمايشگاه 
بزرگي با عنوان هنر معاصر عرب برگزار کرد و همان سال 
مراکش فستيوال فرهنگي «اصيل» را آغاز کرد که همچنان 
ادامه دارد (Irbouh,2012: 238). در اين نمايشگاه ها هنر 
اسالمي زير گفتمان ميراث فرهنگي و به عنوان بخشي از 
دارايي ملي مورد تأکيد قرار گرفتند و به بخشي از موزه هاي 

هنر ملي تبديل شدند. 
نمايشگاه هاي هنر ملي که هنر اسالمي را به عنوان ميراث 
پان عرب  جريان  از  برخاسته  مي کردند،  آن خود  از  ملي 
و پان ترکي و پان ايراني بودند؛ اما در پي شکست اعراب 
از اسرائيل و پايان حکومت جمال عبدالناصر، ايده جهان 
عرب متحد شکست خورد؛ در ديگر کشورها نيز گفتمان 
ملي گرايي پس از دهه ۱۹۷۰ رو به افول گذاشت. پس از 
از زير سلطه گفتمان  توانست  بار ديگر  آن هنر اسالمي 
ملي گرايي خارج شود. برگزاري نمايشگاه ۱۹۷۶ عربستان 
با عنوان هنر اسالمي را مي توان پاياني بر اين دوران دانست. 
«فستيوال هنر اسالمي» که در لندن با حمايت عربستان 
تقسيم بندي هاي  سعودي برگزار شد. هنر اسالمي بدون 
مرزهاي ايراني، عراقي، سوري يا مصري ارائه شد (تصوير 
۳ و ۴)؛ به عبارتي هنر اسالمي نه تنها هنري فرامرزي بلکه 
به مثابه سبک و جريان هنري در مرکز توجه قرار گرفت. 

تصوير ٤. چيدمان آثار هنر اسالمي در نمايشگاه هنر اسالمي ١٩٧٦ 
Aramco Magazine, 1976 :لندن،مأخذ

1.Josef Strzygowski
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از همين دوران بود که به جاي نمايشگاه ها و جشنواره هاي 
ملي، دوساالنه هاي هنري قدرت گرفتند. دوساالنه هايي که 
هنرمند و اثر هنري را مهم تر از مليت يا خاستگاه هنرمند 
مي دانستند. اين نقطه عطفي ديگر براي نمايش هنر اسالمي 

در دوران معاصر بود.

دوساالنه هاي هنري: هنر اسالمي در گفتمان جهاني شدن؛ 
پس از ۱۹۸۰

فستيوال ۱۹۷۶ لندن پارادايمي تازه براي نمايش و معرفي هنر 
اسالمي به عنوان يک «سبک هنري» بود. در اين رويداد بر 
عالوه بر نمايش آثار و اشياء مساجد و بناهاي اسالمي بر 
ويژگي هاي خوشنويسي مدرن و انتزاع گرايي مدرن در نقوش 
اسالمي تأکيد شد. اين فستيوال همسو با تغييرات تازه در 
 .(Abdallah, 2015: 79) برگزاري نمايشگاه هاي هنري بود

پس از دهه ۱۹۶۰، نمايشگاه هاي هنر تالش کردند هويت 
مستقل تري از دولت ها بيابند. دوساالنه ونيز که از سال 
۱۸۹۵ آغاز به کار کرده بود با هجوم منتقدان مواجه بود. 
از نظر آنها اين دوساالنه نمادي از نظام سرمايه داري و 
تداوم استعمار بود، و به عرصه نمايش قدرت دولت هاي 
مستبد تبديل شده بود. دوساالنه در پاسخ به اين انتقادها به 
تدريج تغيير رويکرد داد؛ «مثال در دوساالنه ۱۹۷۴ بر هنر 
کشور شيلي متمرکز شد تا از مردمي که درگير استبداد 
حکومت پينوشه بودند قدرداني شود. اما نقطه عطف ديگر 
براي  غرفه اي   ۱۹۹۰ نمايشگاه  در  بود.   ۱۹۹۰ دهه  در 
هنرمندان از مليت هاي گوناگون در نظر گرفته شد که در 
آلمان فعاليت داشتند. اين نمايشگاه مرزهاي ملي گرايي در 
هنر را تغيير مي داد. سال ۱۹۹۴ با انتشار بيانه اي اعالم شد 
که دوساالنه به دنبال توپولوژي فرهنگ هاي جديد است و 
مي خواهد فراتر از جغرافياي سياسي مليت ها حرکت کند» 
(Bethwaite and Kangas, 2018: 3). دوساالنه ونيز که 

تا پيش از آن بيشتر بر هنرمندان اروپا و آمريکا متمرکز 
بود در سال ۱۹۹۹ نمايشگاه بزرگي از هنرمندان آسيايي 
در ونيز برگزار کرد. اين تغييري مهم در تاريخ نمايشگاه ها 
و دوساالنه ها بود و به دنبال آن، نمايش هنر اسالمي در 

دوساالنه ها نيز وارد مرحله تازه اي شد. 
دو ديدگاه متفاوت درباره کارکرد دوساالنه ها وجود دارد: 
۱. برخي دوساالنه ها را فرصتي براي هنر معاصر مي دانند 
که مي توانند روايت مقاومت در برابر گفتمان هاي هژمونيک 
و مسلط (همچون ملي گرايي و سرمايه داري) باشند. اين 
توسعه  براي  معاصر  هنر  مقدم  مي توانند خط  رويدادها 
تجربه هاي جديد و تغيير مرزهاي تعريف هنر باشند. ۲. 
به  دوساالنه ها  که  معتقدند  برخي  قبل،  ديدگاه  بر خالف 
الگوي تکراري و مسلط تبديل شده اند که راه به استاندارد 
مي کنند؛  باز  هنر  ابزاري شدن  و  و صنعتي شدن  شدن 
نماد  و  نئوليبراليسم  اقتصاد  تجلي  را  رويدادها  اين  آنها 
 Bethwaite and Kanga,) سرمايه هاي مسلط مي دانند 

2 :2018). از نظر منتقدان اين پرسش مطرح است که آيا 

واقعًا دوساالنه هاي معاصر توانسته اند از زير نفوذ قدرت و 
دخالت دولت ها خارج شوند؟ آيا واقعًا توانسته اند از کااليي 
شدن هنر جلوگيري کنند؟ از منظر انتقادي مي توان گفت با 
کم شدن حضور دولت به عنوان متولي برگزاري رويدادهاي 
هنري، زمينه براي حضور و نفوذ نهادهاي بازار هنر بيشتر 
شد. امروزه رويدادهاي مهم هنر نه توسط نهادهاي مستقل 
هنري بلکه توسط گالري ها و حراجي ها ميزباني مي شود. 
ديجيتال،  دوربين هاي  (شرکت هاي  هنر  تجاري  نهادهاي 
تصويربرداري، ساخت تجهيزات هنري) به حاميان اصلي 
رويدادهاي هنري تبديل شده اند. پيامد آن غلبه اقتصاد بازار 
بر رويدادهاي هنر است. اگرچه نمايشگاه ها، دوساالنه ها 
پيش فرض هاي  از  که  ادعا مي کنند  معاصر  گالري هاي  و 
فرهنگي (مليت، جنسيت، زبان، موقعيت جغرافيايي) دوري 
را  سفيد  مکعب هاي  يا  خالي  سالن هاي  فقط  و  مي کنند 
هنرمندان  اختيار  در  ايدئولوژيک  چشم داشت هاي  بدون 
قرار مي دهند؛ اما واقعيت اين است که آنها نتوانسته اند از 
پيش فرض ها آزاد شوند و حتي برعکس، عرصه را براي 
حضور نهاد بازار بازتر کرده اند! اين پرسش ها پيرامون 
دوران  در  است:  مطرح  نيز  اسالمي  هنر  نمايشگاه هاي 
معاصر، نمايشگاه هاي هنر اسالمي بيش از آن که متأثر 
از رويدادها و نمايشگاه هاي مستقل هنر باشد، آيا متأثر از 

گالري ها و حراجي هاي هنري نيستند؟ 
که  است  رويدادهايي  جمله  از  شارجه  هنر  دوساالنه 
مي خواهد مستقل، فراملي و دور از بازار باشد. اين دوساالنه 
کار  به  آغاز  پان عربي  گفتمان  از  به دور  در سال ۱۹۹۳ 
کرد. اساسًا هنر اسالمي در کشورهاي شبه جزيره عربي 
متفاوت از هنر در عراق يا مصر و ايران بوده است؛ چرا 
که کشورهاي شبه جزيره عربي از گفتمان ملي گرايي دور 
بودند و نه تنها از نظر سياسي از آن استقبال نکردند (و هيچ 
دولت ملي تأسيس نکردند)، بلکه با نقد ملي گرايي آن را آفت 
جهان اسالمي دانستند. همان گونه که عربستان سعودي 
در بحبوحه ملي گرايي، فستيوال هنر اسالمي ۱۹۷۶ لندن را 
برگزار کرد تا پيام روشني براي جهان عرب داشته باشد: 
هنر اسالمي فراملي است و نبايد آن را در دسته بندي هاي 
ايراني، عربي و ترکي قرار داد. تالش ها براي فراملي نشان 
دادن هنر در دوساالنه شارجه نيز دنبال شد. بعد از سال 
۲۰۰۳ در پي حيات سياسي جديد امارات متحده عربي، اين 
دوساالنه نيز اهميت بين المللي پيدا کرد. در حال حاضر 
اين نمايشگاه با بودجه هاي قابل توجه، ميزبان مهم ترين 
هنرمندان است و نمايشگاه هاي مهمي از هنرمندان عرب 
برگزار مي کند. اکنون که هنر در منطقه خاورميانه زير نفوذ 
نهادهاي بازار همچون گالري ها و حراجي ها قرار گرفته اند، 
نمايشگاه شارجه تنها رويداد هنري است که تالش دارد از 
بازار دورتر باشد و خود را رويداد هنر مستقل و معاصر 
معرفي کند. البته ارزيابي موفقيت و عدم موفقيت آن بايد 



مورد دقت نظر قرار بگيرد. 
آنچه در جهان هنر مي گذرد بيش از آنکه متأثر از رويداد 
متأثر  باشد،  قطر  اسالمي  هنر  موزه  يا  شارجه  هنر 
حراج  خانه  تأسيس  است.  هنر  بازار  سازوکارهاي  از 
تازه در جريان  تغيير  از  کريستيز در سال ۲۰۰۶ حاکي 
هنر در سرزمين هاي اسالمي داشت. در طول دهه ۲۰۱۰ 
خاورميانه به مرکز توجه سياست تبديل شد و جنگ هاي 
داخلي، تروريسم، اختالف هاي مذهبي، رقابت هاي نفتي از 
اين  موضوعاتي خبري و روزانه در خاورميانه شد. در 
بستر، رسانه ها از هنرهايي استقبال مي کنند که اين رويدادها 
را بازنمايي کنند؛ هنر معاصر از سرزمين هاي اسالمي نيز 
بيش از گذشته درگير با روايت اين رويدادهاي سياسي 

همراه شده است. 
بيشتر  هنري  رويدادهاي  و  دوساالنه ها   ۲۰۰۷ سال  از 
پذيراي هنرمندان خاورميانه و سرزمين هاي اسالمي شدند. 

لبنان سال ۲۰۰۷ در ونيز شرکت کرد و دبي در سال ۲۰۰۹ 
نيز  بازل  بار در ونيز حاضر شد. دوساالنه  اولين  براي 
 ,Naef) همان سال نمايشگاهي از هنرمندان لبنان داشت
۲۰۱۰: ۳۱). وليد رعد و اعضاي گروه اطلس در نمايشگاه 
بازل، روايتي انتقادي از جنگ در خاورميانه (به ويژه جنگ 
داخلي لبنان) ارائه دادند. آثاري که به ايده ملي گرايانه از 
وحدت جهان عرب طعنه مي زدند. گالري ها از سال ۲۰۰۶ 
در دبي افزايش يافتند و نمايشگاه ها و رويدادهاي هنر رونق 
بيشتري گرفت. با اين حال، اگرچه گالري ها ادعا مي کنند 
که نهادهاي مستقل هنري هستند، اما در واقع عامليت هاي 
بازار هستند و از آثاري استقبال مي کنند که اقبال بيشتري 
در فروش داشته باشند و آثاري امکان فروش بيشتر دارند 
که رسانه ها از آنها استقبال کنند. از همين رو آثاري که به 
رويدادهاي جنگ و ترور در خاورميانه مي پردازند از اقبال 

بيشتري در نمايشگاه ها و گالري ها برخوردار هستند.

sharjahart.org/archive, 2017 :تصوير ٥. پوستر نمايشگاه هنر اسالمي ٢٠١٧ شارجه، مأخذ
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را  خود  حراجي ها،  مانند  بازارمحور  هنري  رويدادهاي 
به عنوان پلي ميان هنر محلي و هنر جهاني مي دانند. آنها 
هنر  جهاني  و  بين المللي  عرصه  به  ورود  دروازه هاي 
هستند. حتي برخالف نظر منتقدان که حراجي ها و گالري ها 
را نشانه کااليي شدن مي دانند، حراجي ها و گالري ها خود 
مي کنند.  تلقي  هنر  در  سرمايه گذاري  براي  فرصتي  را 
سرمايه گذاري در هنر و افزايش خريد آثار هنري اين امکان 
را به هنرمندان مي دهد که آزادانه تر به خلق هنر بپردازند.  
«در اين موقعيت پارادوکسيکال که تفسيرهاي متناقضي 
مي شود،،  داده  بازارمحور  هنري  رويدادهاي  عملکرد  از 
(کيوريتورها)  نمايشگاه گردان ها  را  تازه  و  مهم  نقش 
برابر تجاري سازي هنر  بايد در  آنها  بر عهده گرفته اند؛ 
مقاومت کنند» (Bethwaite and Kangas, 2018: 9). با 
اين حال شبکه منتقد، گالري دار، نمايشگاه گردان و حاميان 
نيز عملکردي همسو با بازار هنر مي گيرند. از همين رو 
نگراني ها براي تسلط اقتصاد نوليبراليستي در هنر زياد 
اقتصاد  فعاالن  جمله  از  هنر  حامي  نهادهاي  زيرا  است. 
نوليبراليستي هستند که حداکثر دخالت در جهت دادن به 
سالئق را دارند. آنچه در منطقه خاورميانه با عنوان هنر 

تصوير ٦. حجم نوراني بر اساس هندسه و کيهان شناسي اسالمي 
 ,Islamic Art Magazine :در نمايشگاه هنر شارجه، ٢٠١٧، مأخذ

٢٠١٧

معاصر اسالمي ارائه مي شود، اغلب توسط نهادهاي بازار 
هنر است. چه توسط خانه هاي حراج (کريستيز، بونامز، 
تهران) و چه به صورت آرت فرها (همچون آرت فر دبي). 
از  متاثر  نيز  منطقه  نمايشگاه هاي  و  دوساالنه ها  ديگر 
اين رويدادهاي فروش هستند؛ مانند دوساالنه حامد بن 
خليفه (از سال ۲۰۱) و فستيوال هنر اسالمي شارجه (از 
۲۰۰۹)، جايزه ابراج (از ۲۰۰۸) و جايزه هنري جميل (از 
۲۰۰۹). در اين رويدادها، هنر اسالمي به تجربه اي فراتر 
از اثرـ  شيء هنري تبديل شده اند بلکه همچون پروژه هاي 
چيدماني و چندرسانه اي هستند که ابعاد تازه اي از هنر 
چيدمان هاي  اين  برگزاري  مي دهند.  نشان  را  اسالمي 
متکي  بازار  نهادهاي  مالي  به حمايت هاي  چند رسانه اي 
نور  با  اسالمي  هندسه  از  اثري  اجراي  همچون  است. 
ليزري توسط گروهي از هنرمندان انگليسي در نمايشگاه 
هنر اسالمي شارجه ۲۰۱۷ (تصوير ۵ و ۶) و بسياري 
پروژه هاي مشابه ديگر که به سرعت در صنعت تبليغات 

نيز وارد مي گردند. 
اسالمي  هنر  معاصر  هنري  رويدادهاي  و  دوساالنه ها 
عرصه اي براي نمايش وحدت هنر اسالمي (وحدت جهان 
اسالمي يا وحدت در سبک هنر اسالمي معاصر) نيستند. 
بلکه برعکس، فرصتي براي نمايش اختالف، تنش و تفاوت 
و مقاومت در برابر هژموني مسلط هستند. البته اين فقط 
اسالمي  هنر  نمايشگاه هاي  و  دوساالنه ها  به  مربوط 
نيست، «بلکه نمايش تنش ها، تعارض ها و تفاوت ها ويژگي 
دوساالنه هاي معاصر است؛ زيرا مي خواهند فضايي انتقادي 
 :Ibid) «و آلترناتيو در برابر گفتمان هاي مسلط پديد آورند
۵). در اين رويکرد هنر اسالمي نيز روايتي تازه مي يابد. هنر 
اسالمي معاصر نه به عنوان روايتي از پيوستگي هنر در 
سرزمين هاي اسالمي بلکه راوي تنش ها و اختالف ها است؛ 
نه نمايشي از وحدت مسلمانان بلکه حاکي از مقاومت و 
تعارض ميان ديدگاه هاي رقيب است. از اين رو هنر اسالمي 
نه به مثابه سنت (برآمده از شرايط تاريخي) بلکه به عنوان 
است.  معاصر)  از شرايط  (برآمده  معاصر  بيان  و  زبان 
اين روايتي است که مورد پذيرش گالري ها، حراجي ها و 
قرار  هنر معاصر  نهادهاي  عنوان  به  هنر  بازار  نهادهاي 

مي گيرد. 
در جمع بندي از مباحث ارائه شده مي توان سه روايت از 
از  متاثر  که  کرد  بازشناسي  را  اسالمي  هنر  شکل گيري 
گفتمان هاي مسلط در هر دوره، توسط نمايشگاه هاي هنري 
توليد، بازتوليد و تثبيت شده اند. جدول زير نشان مي دهد که 
چگونه در متاثر از گفتمان استعماري، نمايشگاه هاي جهاني 
هنر، روايتي شرقي گرا از هنر اسالمي ارائه دادند. همچنين 
متاثر از گفتمان ملي گرايي، روايتي ملي گرا از هنر اسالمي 
را در نمايشگاه ها و فستيوال ها به نمايش گذاشتند و امروزه 
متاثر از گفتمان جهاني شدن، رواتي معاصر از هنر معاصر 

در دوساالنه هاي هنري ارائه مي دهند.



نتيجه
نمايش و ارائه آثار هنر اسالمي، روايتي يکدست، يکپارچه و پايدار نداشته است؛ بلکه در دوره هاي مختلف و 
در نمايشگاه هاي مختلف به صورت هاي متفاوت به نمايش در آمده است. از همين مطالعه آثار هنر اسالمي 
در «نظم نمايشگاهي» مي تواند آشکارکننده ايدئولوژي ها و جهت گيري هاي پنهان در برگزاري نمايشگاه ها و 
دوساالنه هاي هنر باشد. در مقاله حاضر به تأثير رويدادهاي هنري (نمايشگاه ها، دوساالنه ها و فستيوال ها) 

بر معرفي، مجموعه سازي، مستندسازي، مقوله سازي و مفهوم سازي هنر اسالمي پرداخته شد. 
در مقدمه تحقيق، در قالب سه پرسش اين مسئله طرح شد که چگونه سه گفتمان استعماري، ملي گرايي و 
جهاني شدن موجب ساخت سه روايت از هنر اسالمي شدند و نمايشگاه ها، جشنواره ها دوساالنه ها چگونه 
اين روايت ها را به نمايش گذاشتند و نظام معنايي آنها را تثبيت کردند. در متن مقاله براي پاسخ به پرس اول، 
شرح داده شد که در نيمه دوم قرن نوزدهم، زماني که گفتمان استعمار بر روابط سياسي و فضاي فرهنگي 
غلبه يافته بود، نمايشگاه هاي جهاني به گردآوري و نمايش آثار از کشورهاي مستعمره (مصر، الجزاير، 
تونس) و نيمه مستعمره (ايران و عثماني)، پرداختند. در اين نمايشگاه ها و زير نگاه نافذ غرب و متاثر از گفتمان 
ـ اسالمي انتخاب شدند، مستندسازي شدند، و به تملک موزه هاي  استعمار بود که اشياء و سوژه هاي شرقي 
غرب در آمدند؛ در همين دوران بود که آثار و اشياء مجموعه سازي، مقوله بندي و نام گذاري شدند و تلقي 

گفتمان ها و 
جريان ها

هنر سرزمين هاي اسالميروايترويداددوره

رويدادهاي 
هنر 

اسالمي 
در گفتمان 
استعماري

از 
 ۱۸۵۱

تا 
۱۹۱۰

نمايشگاه جهاني؛ هنر 
کشورهاي مستعمره يا 
نيمه مستعمره مسلمان

روايت 
شرقي گرا 
در هنر 
اسالمي

تأکيد بر ويژگي هاي 
مردم نگارانه و تزييني هنر 
در سرزمين هاي اسالمي 

رويدادهاي 
هنر 

اسالمي 
در گفتمان 
ملي گرايي

 ۱۹۱۰
تا دهه 
۱۹۷۰

جشنواره هاي ملي؛ 
نمايش هنر ملي توسط 

دولت هاي تازه تأسيس در 
سرزمين هاي اسالمي

روايت 
ملي گرا 
در هنر 
اسالمي

تأکيد بر هنر اسالمي 
همچون ميراث ملي؛ تأکيد 

بر ويژگي هاي بومي و 
ملي در هنر سرزمين هاي 

تاريخي اسالمي

رويدادهاي 
هنر 

اسالمي 
در گفتمان 

جهاني

 ۱۹۸۰
تاکنون

دوساالنه هاي هنري؛ 
رويدادهاي بازارمحور 

هنر در خاورميانه

روايت 
معاصريت 

در هنر 
اسالمي

تأکيد بر تنش، اختالف 
و تعارض ها در هنر 

سرزمين هاي اسالمي به 
ويژه خاورميانه

جدول ١. سه روايت از رويدادهاي هنر اسالمي در نمايشگاه هاي جهاني، جشنواره هاي ملي و دوساالنه هاي هنري، مأخذ: نگارندگان.

در  اسالمي  هنر  جريان  تبيين   
نمايشگاه هاي جهاني، جشنواره هاي 
ملي و دوساالنه هاي هنري/   ١١٧-١٢٩



شماره ۶۲  تابستان۱۴۰۱
۱۲۹

فصلنامة علمي نگره

شرقي گرايانه از هنر اسالمي شکل گرفت. جريان نمايشگاه هاي جهاني با آغاز جنگ جهاني اول رو به افول 
رفت. ١. در پاسخ به پرسش سوم شرح داده شد که با افول گفتمان ملي گرايي، پس از دهه ١٩٨٠ و با برآمدن 
گفتمان جهاني شدن، نمايشگاه هاي هنر اسالمي نيز وارد مرحله تازه اي شدند. اين بار هنر اسالمي نه به 
عنوان سبک تاريخي بلکه به عنوان هنر معاصر و زير عنوان هنر اسالمي معاصر تداوم يافت. در اين دوران، 
رويکردها در برگزاري دوساالنه هاي هنري نيز تغيير کردند و رويدادهاي هنري نه بر مبناي مليت، بلکه فراتر 
از قدرت و نفوذ دولت هاي ملي، رويکردهاي انتقادي در ارائه آثار معاصر در پيش گرفتند. در واقع آنچه در اين 
رويدادها به عنوان هنر اسالمي معاصر ارائه مي شود، روايتي از هنر معاصر در سرزمين هاي اسالمي است. 
به عبارتي اين رويدادها و دوساالنه ها بيش از آن که معرف هنر اسالمي باشند، در بر گيرنده تجربه هاي هنر 
معاصر هستند که اغلب با رويکردي ساختارشکنانه به نقد تجربه هاي فرهنگي معاصر در کشورهاي اسالمي 
مي پردازند. همان گونه که نتايج نشان داد، نمايش و ارائه آثار هنر اسالمي در نمايشگاه ها و رويدادهاي 
مختلف، متفاوت بوده است. نمايشگاه ها، نمايش بي طرفانه و بدون جهت گيري نيستند بلکه داللت هاي فرهنگي 
و سياسي ويژه اي دارند. به توصيف تيموتي ميچل اين رويدادها بر اساس «نظم نمايشگاهي» به گزينش و 
چيدمان آثار مي پردازند؛ بازسازي جهان، در مقياس و مدلي کوچک تر درون نمايشگاه است که آن را قابل 
کنترل، دستکاري و مديريت مي کند. نظم نمايشگاهي، در طول زمان، قواعد مي يابند و هنجارهايي را در فهم 
و تفسير آثار تحميل مي کنند. از همين رو مطالعه رويدادهاي هنري (نمايشگاه ها، دوساالنه ها و فستيوال ها)، 
رويکرد مناسبي براي توضيح چگونگي تفسير و شناخت آثار هنري است. از همين منظر است که مي توان 

دانست، آثار هنر اسالمي چگونه در دوره هاي مختلف شناخته شدند، تفسير شدند و فهميده شدند. 

منابع و مآخذ
استراس، آنسلم و جوليت کوربين (١٣٨٥) اصول روش تحقيق کيفي: نظريه مبنايي، ترجمه بيوک محمدي، 

پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي. 
دشتي زاده، مريم، اصغر جواني، فرزان سجودي (١٣٩٤) شناخت هنر اسالمي در نظام انديشگاني موزه هاي 

غرب، فصلنامه حکمت معاصر، سال ششم، شماره ٤ (پياپي ١٨)، صفحه ٩٩ تا ١١٥.
فليک، اووه (١٣٨٨) درآمدي بر تحقيق کيفي، ترجمه هادي جليلي، نشر ني.

کاووسي، ولي اهللا (١٣٩٨) سرآغاز تاريخ نگاري هنر اسالمي در بونه استشراق، استعمار و مجموعه داري، 
نشريه هنرهاي زيبا، دوره ٤، شماره ٤، صفحه ١٥ تا ٢٤.

ورنويت، استيون (١٣٨٥) ظهور و رشد باستان شناسي دوران اسالمي، ترجمه پروين مقدم، گلستان هنر 
١٣٨٥ شماره ٤، صفحه ٣٥ تا ٥٠.
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country each year, was an arena for the colonial powers to compete and show their power and 

influence around the world. The Ottomans, first participated in the 1867 Paris Exhibition, and 

Iran was the first to officially attend the 1873 Vienna Exhibition. Influenced by the development 

of French colonialism, the Egyptian and Moroccan pavilions gradually held more significant 

pavilions at world fairs. After the 1870s, unlike previous periods when booths were categorized 

by country, a special hall was created as Islamic art, which included works from Iran, Arabia, 

Turkey, Egypt and India. This exhibition was an important step in documenting Islamic art and 

changing attitudes towards Islamic art. Actually, In these exhibitions, under the influence of the 

West and influenced by the colonial discourse, that Oriental-Islamic objects and subjects were 

selected and acquired by Western museums; it was during this period that works and objects 

were collected, categorized and named, and an Orientalist conception of Islamic art was formed. 

In the first half of the twentieth century, with the development of the nationalist discourse and 

the establishment of new governments in Iran and the Arab countries, a new stream of national 

festivals and festivals began. In these exhibitions, which lasted from the 1920s to the end of 

the 1960s, Islamic art was considered as cultural heritage and part of national wealth, and the 

nationalist narrative dominated Islamic art. During this period, exhibitions were held not under 

the title of Islamic art, but on the basis of nations with the titles of art of Iran, Turkey, Iraq, Egypt 

and included works of Islamic art as part of the national heritage; the 1976 Islamic Art Exhibition 

marked the end of this stream. Since the 1980s, with the decline of nationalism and the rise of the 

globalization discourse, Islamic art exhibitions have entered a new phase. This time, Islamic art was 

presented as contemporary art in exhibitions, and the Biennial of Contemporary Art tried to present it 

as an artistic style beyond nationalism. However, what is displayed in these events as contemporary 

Islamic art is a narrative of contemporary art in Islamic lands. In other words, this current includes the 

experiences of contemporary art, which are often deconstructive and critical, rather than representative 

of Islamic art.

Keywords: Islamic Art, Exhibitionary Oder, World Exhibitions, Art Biennials, Contemporary 

Islamic Art
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The display of Islamic artworks has not had a uniform, integrated and stable narrative; these works 

have been displayed in different exhibitions in different ways and the concept of Islamic art has 

also been influenced by Islamic art exhibitions. Therefore, studying the works of Islamic art in 

exhibitions can reveal the hidden ideologies and direction in these art events. Exhibitions are not 

neutral and unbiased; they have special cultural and political connotation. According to Timothy 

Mitchell, these events select and arrange works based on the «Exhibitionary Order»; Exhibition 

order finds rules over time and imposes norms on the understanding and interpretation of works 

and objects. Therefore, the study of art events (exhibitions, biennials and festivals) is a good 

approach to explain how to interpret and recognize works of art. It is from this perspective that 

we can know how the works of Islamic art were known, interpreted and understood in different 

periods. In this article, we discuss the impact of art events on the introduction, collection and 

documentation of Islamic art; events that give direction to the art history and selection process 

of museums. These artistic events have influenced the introduction, collection, documentation, 

categorization and conceptualization of Islamic art. The present research method is based on event 

studies. Study of art events (exhibitions, biennials and festivals) is a good approach to explain the 

complex relationship between art and reality. Nathalie Heinich sees the study of artistic events as a 

pragmatic approach in the sociology of art that studies how values are produced and reproduced in 

exhibitions. In this article, we pursue the methodological questions of how these exhibitions present 

Islamic art. How do they shape narratives of Islamic art influenced by dominant artistic discourses 

and currents? In this article, the events and exhibitions of Islamic art in the three discourses of 

Colonialism, Nationalism and Globalism are studied and this question has arisen that: how three 

different narratives of Islamic art in the colonial, national and global discourses were formed? The 

event’s study can analyze the hidden and ideological functions of exhibitions in the construction of 

art history. The Data collection method in this article is documentary analysis and data organization 

is based on the trend analysis. The results of this article distinguish three currents of «world fair», 

«national festivals» and «art biennials». The world fair began with the first exhibition in 1851 and 

continued until the Mohammadi Art Exhibition in 1910 in Munich. The event, sponsored by one 


