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  گرايي در هنر معاصر زنان خاورميانه گرايي و نوشرقي بازشرقي
نمايشگاه زنان و ) 2002(مطالعة نمايشگاه شكستن حجاب 

  )2013( گر روايت
  *2فر ، سهيال عبادي1محمدرضا مريدي

  چكيده
ــا كليشــه   ــه ب ــاي خاورميان ــع مســلمان و جغرافي ــودن زن«هــاي بصــري از  هنرمنــدان زنِ برخاســته از جوام ، »ب

ند كه به كن ها و رويدادهاي هنري از آثاري استقبال مي نمايشگاه. اند مواجه» بودن اي خاورميانه«و » بودن مسلمان«
تعداد ، 2001 سپتامبر ازدهيحادثة  از پس. پردازند گرايي تصويري مي سازي و نوشرقي هاي بازشرقي بازتوليد كليشه

شـان را   اين فرصتي براي زنان هنرمند بود تا مسائل. هاي هنري با محوريت زنان خاورميانه افزايش يافت نمايشگاه
هاي پنهاني مواجـه شـدند    ها با انتظارات و كليشه اما از سوي ديگر آنهاي جهان قرار دهند؛  در كانون توجه رسانه

در . هاي غرب همسو كنند دهند و با كليشه ها را جهت  هاي هنري آن كه رويدادهاي هنري غرب تمايل دارند تجربه
هنـر   مـرور برخـي از رويـدادهاي مهـم     بـه » مطالعات رويداد«شناسي  گرفتن رويكرد و روش مقالة حاضر با درپيش

) ، امريكـا 2013( »گـر  تيـ روا زنـان «و ) ، يونان2002(» شكستن حجاب« نمايشگاه پردازيم و بر دو خاورميانه مي
. ندشـد  برپـا  انهيخاورم زنان يناتوان مفهوم رد و ي فرهنگيها شهيكل در يشيبازاند هدف تمركز خواهيم كرد كه با
 و جنگ از رنجور زنان ريتصو گيرند؛ قطبي قرار مي طيفي دوآثار زنان هنرمند خاورميانه در نتايج پژوهش نشان داد 

 نيـ ا در .قدرتمند و مقاوم نزنازنان تا تصوير  از برانگيز ترحم يتيمظلوم و شرق يها  نيشدة سرزم رانده پس ييبايز
دارنـد كـه   آثـار متنـوعي قـرار     ها، سنت برابر در انيجو زهيست و گران آشوب تا يمنفعل و قربان زنان از فيط سر دو

هـاي فرهنـگ    جوي راهي هسـتند كـه هـم محـدوديت    و هنرمندان زن در جست .گيرند مضامين زيادي را دربرمي
اين راه دشوار بايد در برابر . گرايانه و اگزوتيك از هنر زنان غلبه يابند مردساالر را نقد كنند و هم بر انتظارات تقليل 
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  مقدمه
هـا و مـورد عالقـة مـديران      بازنمايي تصويريِ زنان خاورميانه از موضـوعات مـورد توجـه رسـانه    

اين فرصتي بـراي زنـان هنرمنـد    . هاي هنري است نمايشگاهها و  ها، حراجي ها، هنرگردان گالري
ها قرار دهند؛ اما از سوي ديگر زنان هنرمند با انتظارات  شان را كانون توجه رسانه است تا مسائل

  .دهد ها را جهت مي هاي هنري آن اند كه تجربه  هاي پنهاني مواجه و كليشه
مسلمان و در جغرافياي خاورميانـه مـدام بـا    عنوان زنان برخاسته از جوامع  اين هنرمندان به

ها و  نمايشگاه. اند مواجه» بودن  اي خاورميانه«و » بودن  مسلمان«، »بودن زن«هاي بصري از  كليشه
هاي تصـويري باشـند؛    كنند كه بازتوليدكنندة اين كليشه رويدادهاي هنري از آثاري استقبال مي

در اين مقاله، بـا تمـايز   . اند داده ي تصويري را شكل گراي سازي و نوشرقي هايي كه بازشرقي كليشه
هاي  برخاسته از ديدگاه(گرايي  و نوشرقي) هاي اروپايي برآمده از سنت(سازي  دو جريان بازشرقي

هاي فرهنگي غرب بـر   شود كه چگونه انتظارات و كليشه ها پرداخته مي ، به اين پرسش)امريكايي
هنرمنـدانِ   شـود؟  گرايي مي آثارشان بازتوليدكنندة شرقي شود و هاي هنري زنان غالب مي تجربه

هـا بـه چـه     زنِ برخاسته از جوامع مسلمان در جغرافياي خاورميانه براي فراتـر رفـتن از كليشـه   
 اين به پاسخ اند؟ براي هاي فرهنگي مواجه شده اند و با چه دشواري هاي هنري دست يافته تجربه
 زن هنرمنـدان  آثـار  محوريـت  با ها نمايشگاه و رويدادها در اه ارزش مطالعة بازتوليد به ها پرسش

  .پردازيم مي خاورميانه
 و اجتمـاعي  سياسـي،  مطالعـات  كـانون  در ، خاورميانه2001 سپتامبر حادثة يازدهم از پس
بـا محوريـت زنـان     ويـژه  بـه  خاورميانه، دربارة هنر متعددي هاي نمايشگاه و گرفت قرار فرهنگي

 زنـان  ريتصـو ها، زنـان تصـويري منفعـل داشـتند؛      اين نمايشگاهدر اغلب . خاورميانه، برگزار شد
 مجمـوع  در كـه  شـرق  يهـا   نيشـدة سـرزم   رانـده  پـس  و شـده  فرامـوش  ييبايز و جنگ از رنجور
 هنرمند زنان تدريج، در واكنش به اين تصوير، اما به. دهد مي ارائه زنان از برانگيز ترحم يتيمظلوم
 كـه  يآثـار  دارند؛ يهنر هاي دوساالنه و ها شگاهينما در متفاوت يارائة آثار يبرا مضاعف يتالش
 سر دو نيا در. توانند نيروي تغيير جامعه باشند و مي قدرتمندند و مقاوم ،زندهيست زنان ها نآ در
 ايـ  ،نديآ يشرق به نظر م نيخفته در سرزم انِيبارويكه همچون ز ي،منفعل و قربان زنان از فيط

زنـان و هنـر زنـان     تيبه موقع نانهيب واقع ديبا ها، سنت برابر در چاالك انيجو زهيست و آشوبگران
  .پرداخت انهيخاورم
 را ، مطالعة خـود انهيخاورم زنان يها شگاهينما و دادهايرو يبرخ مرور اب مقالة حاضر در

ابتدا در  2002كه سال  1»شكستن حجاب« نمايشگاه كرد؛ متمركز خواهيم نمايشگاه دو بر
هاي  يونان و بعد در بسياري از كشورها برگزار شد، قصد داشت تصوير زنان هنرمند سرزمين

                                                        
1. Breaking the Veils 
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 و ايراني زن عكاس دوازده حضور با كه 1»گر تيروا زنان«  اسالمي را تغيير دهد و نمايشگاه
 و ها شهيكل در يشيازاندب هدف با بوستون شهر يبايز يهنرهاموزة  در 2013 سال در عرب
با ارزيابي اين دو نمايشگاه و مرور  مقالة حاضر در. شد برپا انهيخاورم زنان يناتوان مفهوم رد

هـاي فرهنگـي در ايـن     رفتن از كليشـه  هاي فراتر هاي هنر زنان، به دشواري ديگر نمايشگاه
  .پردازيم رويدادهاي هنري مي

  پيشينة پژوهش
هـاي   هاي زيادي تأليف شده و كاتالوگ نمايشگاه در دو دهة گذشته، دربارة هنر خاورميانه كتاب

هـا بـه هنـر     ها و بخشي از ايـن نمايشـگاه   همواره فصلي از اين كتاب. متعددي منتشر شده است
 سـلوى . اما مطالعة متمركز بر هنر زنان چندان زياد نبـوده اسـت  . زنان اختصاص داده شده است

بـه هنرمنـدان زن و    هنرمندان جهان عرب: نيروهاي تغييردر كتابي با عنوان ) 1994( 2يمقداد
بـا   3زهير شريفههمچنين مقدادي در فصلي از كتاب . پيشروهاي هنر مدرن عرب پرداخته است

پرداخته و ضـمن  » جنسيت و سياست در هنر معاصر عرب«به  )1998( تصاوير سحرآميزعنوان 
و  4افالطـون  انجـي هنر در مصر و عراق و لبنان به هنرمنـدان زن چـون    بررسي فشرده از تاريخ

ها براي تغيير بازنمايي تصـويري   در لبنان پرداخته و تالش آن 6در مصر و هلن خال 5عفت ناجي
مسـائلي  هنر معاصر زنان عـرب  در كتاب ) 1999( 7فران لويد. از زن سنتي را بررسي كرده است

سكس و تجربة دياسپورايي را در آثار بيش از هجده هنرمنـد زن  چون بازنمايي بدن زن، هويت، 
  .عرب بررسي كرده است
 و هـا  نمايشـگاه  از بيشـتري  هـاي  كاتـالوگ  خاورميانه، هنر هاي نمايشگاه با افزايش برگزاري

 هنـر : خاورميانـه  هنـر  عنـوان  بـا ) 2010( 8يگنرائب اص كتاب همچون. شدند منتشر ها مجموعه
بدن  ييو بازنما تيفمينيس رويكردهايبه  آن از فصلي در كه ايران و عرب جهان معاصر و مدرن

 بـرداري  پـرده با عنـوان  ) 2009(همچنين، كتاب ليزا فرجام . آثار هنرمندان زن پرداخته است در
 در. كه به مناسبت نمايشگاهي با همين عنوان منتشر شد و آثاري از هنرمندان زن را نشـان داد 

تي بيشـتر مـورد توجـه قـرار     فمينيسـ مضـامين   بـا  آثار و زنان آثار نيز ها نمايشگاه و منابع ديگر
زنـان مسـلمان   «مانند پژوهش . هاي مختلفي نيز منتشر شده است در اين زمينه، رساله. گرفتند
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هـا و   در دانشگاه سيدني انجام شد و نمايشگاه) 2015( 1كه توسط چيدم ايدمير» در هنر معاصر
  . ان در استراليا را مطالعه كردهنرمندان زن مسلم

. شوند ها به منابع استناد و نگارش تاريخ هنر تبديل مي هاي نمايشگاه كاتالوگ
كند، تاريخ هنر خاورميانه محصول  نيز اشاره مي) 2017( 2گونه كه سيلويا نف همان

ات و ها بيانگر منابع و مستند لذا اشاره به برخي نمايشگاه. هاست برگزاري اين نمايشگاه
كه در موزة ) ، نيويورك2006( »ديدن راه هفده«همچون نمايشگاه . پيشينة پژوهش است

كاتالوگ . هاي بعد بدل شد هنرهاي معاصر نيويورك برگزار شد و به الگويي براي نمايشگاه
 است هنري اثر 400 شامل) پاريس ،2012( »عرب هنرمندان خالقيت سال 25« نمايشگاه

 خاورميانه در بازنمايندة جنگ آثار برخي .تعلق دارد عرب زن هنرمندان آن به اثر 28 كه
 هر و اينجا« نمايشگاه. دهند مي ارائه را هنرمند شخصي شناسي زيبايي برخي و هستند
 بر لذا دهد؛ ارائه عرب جهان از متفاوت تصويري كرد تالش) 2014 نيويورك،( »ديگر جاي

 هنرمندان آثار بيشتر و شد تأكيد عرب مدرن زندگيتجربة  و حافظة تاريخي نوستالژي،
 ،2014( »روتوش بدون ايران« نمايشگاه كاتالوگ. درآمد نمايش به عرب دياسپوراي

 نمايشگاه. است كنون تا 1960 از اجتماعي مستند هاي عكس و هنري آثار مجموعه) پاريس
 كاتالوگ. گيرد مي دربر را اجتماعي تحوالت و جنگ و انقالب رويدادهاي از وسيعي طيف

 چند طي كه) آنجلس لس ،2015( »اكنون اسالمي هنر خاورميانه؛ معاصر هنر« نمايشگاه
 »ناتمام شمار گاه« نمايشگاه كاتالوگ. شد برگزار آنجلس لس موزة هنر توسط دورة متوالي

 توسط كه است عرب مدرنيست هنرمندان از آثاري شامل) 2015 ،... و نيويورك لندن،(
 همراه به آثار مجموعه و درآمد نمايش به جهان مهم مراكز از بسياري در بارجيل بنياد

   .شد منتشر كتاب صورت دربارة تاريخ هنر خاورميانه به تفصيلي اي مقدمه
. هاي ويژة هنرمندان زن خاورميانه نيـز در دو دهـة گذشـته افـزايش يافتـه اسـت       نمايشگاه
ــگاه ــاب    نمايش ــتن حج ــون شكس ــايي چ ــان2002(ه ــم)، يون ــداز ، چش ــرلين2003( 3 ان ، )، ب

، )، كاليفرنيـا 2016( 5، زنـان عكـاس خاورميانـه؛ قـدرت پايـدار     )، آتـن 2013( 4نشده داده نمايش
، )، اتريش2016( 6هم ، همه با)، بوستون2013(گر  ، زنان روايت)، نيويورك2016(واقعيت پنهان 

هـاي   كاتالوگ). ، نيوپورت2018( 8، سيماي پرندگان)، اردن و لندن2017( 7، من هستم)اتريش
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ها اغلب دربرگيرندة مقاالتي از پژوهشگران هنر و فرهنگ خاورميانـه   هاي اين نمايشگاه كاتالوگ
  . شوند ترين منابع در شناخت و تفسير هنر خاورميانه محسوب مي است كه از مهم

ن همچـو . ها نيز مقاالت متعددي منتشر شـده اسـت   دربارة آثار زنان خاورميانه در نمايشگاه
كـه بـه آثـار دو    » هنر زنان عرب در دوساالنة گوانگجـو «با عنوان ) 2020( 1مقالة محمد العباس

او نشان داد كـه چگونـه   . گوانگجو پرداخته است 2018هنرمند زن از اردن و كويت در دوساالنة 
و در آن زنـان بـه موضـوعاتي      تي عرب تبديل شـده فمينيساي براي هنر  اين دوساالنه به عرصه

عرب و تأثير آن بـر تجربـة زنـان     بهار پيامدهاي و سپتامبر 11 فارس، حمالت خليج جنگچون 
هاي هنر خاورميانه پرداختـه و   در پژوهشي به رتوريك نمايش) 2011( 2ارين مكناب. پردازند مي

» كلمـه در هنـر  «و آثار شيرين نشاط، اميلي جاسر، شهزيا سـكندر، لـيال شـاوا را در نمايشـگاه     
از منظــر  )، نيويــورك2006(» هفــده راه ديــدن«و هوشــياري را در نمايشــگاه ) ، لنــدن2006(

  . شناسي و پسااستعمارگرايي بررسي كرده است شرق
در منابع فارسي، مقاالت محدودي دربارة هنر خاورميانه منتشر شده اسـت؛ همچـون مقالـة    

كـه بـه هنـر    ) 1392(زادگان و عبداللهي  و مقالة مريدي، تقي) 1389(تنهايي، راورداد و مريدي 
 نيـز  عربـي  دربـارة هنرمنـدان زن خاورميانـه و كشـورهاي    . اند خاورميانه و جهان اسالم پرداخته

 »عـرب  شاخص هنرمندان معرفي« پژوهشمانند  ؛انجام شده است يمحدود ياربس هاي پژوهش
 عـرب  هنرمنـد  زنـان  در آثـار  اي منطقـه  هنـر  مسئلة هويت«و ) 1379( پوراكي اكرم توسط كه

در مـرور پيشـينه،   . شـدند  نامـه انجـام   عنوان پايان به) 1395(كه توسط حميده صفايي » معاصر
) 1397(اي كه از نظر رويكرد و روش به مقالة حاضر نزديك است، نوشتة سـحر آبگرميـان    مقاله

هاي چهار نمايشگاه هنر اسالمي در غرب به مضـامين غالـب در ايـن     است كه با بررسي كاتالوگ
مؤلف به آثار برخي هنرمندان زن همچـون نيوشـا توكليـان، شـيرين     . ها پرداخته است نمايشگاه

تي در زمينـة هنـر   فمينيساشاره كرده و اينكه چگونه بازتوليدكنندة نگاه  3الصعيدي نشاط و ليال
هـاي محـدودي بـه     دهد نوشته نهايت اينكه بررسي پيشينة پژوهش نشان مي در. اسالمي هستند

هـاي هنـر    اي رويـدادها و نمايشـگاه   اند و در كمتر مقاله ة خاورميانه پرداختههنرمندان زن منطق
  .زنان خاورميانه مورد مطالعه قرار گرفته است

  گرايي  سازي و نوشرقي بازشرقي: رويكرد نظري
هاي مختلف سياست، اشتغال و آموزش  هاي مدني در عرصه زنان در جوامع خاورميانه با نابرابري

هـاي اغلـب    هـاي اسـالمي و دولـت    هاي مدني زنان در اين جوامع با ريشـه  استدرخو. اند مواجه
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هـاي   خواسـته . هاي زيادي مواجه اسـت  هاي سياسي پاتريمونيال، با كشمكش كار و نظام محافظه
آنان ممكن است در تعارض با تفسيرهاي ديني قرار گيرد و خيلي زود به بدعت ديني و چـالش  

هـايي   اگرچه كشورهايي چون ايران، عراق و مصـر تفـاوت  . ودسياسي و معضل فرهنگي تبديل ش
در نظام سياسي و مذهبي دارند، اين وضعيتي مشترك براي زنان در كشورهاي مسلمان منطقـة  

  . خاورميانه است
هـاي ليبـرال، خواهـان بـه      تفمينيسـ گـرا و   هاي اسـالم  هاي مختلف زنان، اعم از گروه گروه
ها را تحت فشار  هاي مدني دولت هستند و در بستر جنبش شان شناختن هويت و حقوق  رسميت
هـاي زنـان در مقابـل     امـا فعاليـت  . تا نظام ارزشي جوامع مردساالر را تغيير دهنـد  دهند قرار مي

هاي سياسي و مـذهبي   قوانين جوامعي با ساختار سنتي آسان نيست و همواره با كشمكش گروه
بندي سياسي منسجمي به خود نگرفته  گاه صورت از سوي ديگر، مطالبات زنان هيچ. مواجه است

اند و تـا كنـون وحـدت پايـداري در حـوزة       ي يا حزبي موفق تبديل نشدهو زنان به نيروي سياس
  . مطالبات زنان در كشورهاي خاورميانه شكل نگرفته است

زنان پيشتاز ايران و عـرب از آغـاز قـرن بيسـتم بـه بازانديشـي در جايگـاه اجتمـاعي زنـان          
كنگرة «ايشان همچون ه گردهمايي زنان و بيان خواسته. شان آگاهي يافتند پرداختند و بر حقوق

در  1932در دمشـق، سـال    1930اولين كنگرة سال . به رويدادي مهم تبديل شد» نسوان شرق
ها و نهادهـاي متعـددي توسـط     پس از آن انجمن]. 6[در تركيه برگزار شد  1935تهران و سال 

 را خاورميانـه  زنـان  كـه  مفـاهيمي ) 1395( كدي به اعتقاد نيكي. زنان و براي زنان تأسيس شد
 در زنـان  او مشـاركت  .اسـت  منتفـي  و پايـه  بـي  كامالً شناساند، مي ونشان نام بي قربانيان مثابة به

زنـان ايـران،    .دهد را شرح مي گرا اسالم هاي جنبش و سوسياليست مدرن، گراي ملي هاي جنبش
هـا وضـعيت    مصر، عراق، تركيه، پاكستان و افغانستان و ديگر كشورهاي عربي بـا وجـود تفـاوت   

طـرف احكـام دينـي و از طـرف ديگـر عـرف و        هاي اسالمي دارنـد؛ از يـك   مشتركي در سرزمين
بازانديشي در ايـن  . ها رقم زده است هاي هنجاري و رفتاري را براي آن باورهاي سنتي، چارچوب

  . چارچوب به نوانديشي در تفسيرهاي ديني نياز دارد
زدواج، روابط جنسي و فرزنـدآوري،  افزايش تحصيالت زنان، اشتغال زنان، تغيير الگوي ا

بـا وجـود   . زنان را به نيروي اجتماعي حاضر و فعال در ميدان اجتماعي تبديل كـرده اسـت  
 هـاي توانمندسـازي   هـا نيـز برنامـه    هاي اجتماعي، دولت كاري سياسي و محدوديت محافظه
 كرده پيدا تغيير اسالمي جوامع در زنان موقعيت رو، همين از. كنند مي دنبال را 1جنسيتي

 اند كرده تالش نيز هنرمند زنان. اند فعال اي رسانه و مدني كنشگران عنوان به ها آن اكنون و
 گـاه  و كنند آفريني نقش خاورميانه در محور صلح هاي ديدگاه و مدني هاي خواسته بيان در
  .شوند ها وارد مبارزه اين مقدم خط به

                                                        
1. Gender Empowerment Measure 
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 سياسـت  و مـذهب  جنسـيت،  بـه  انتقادي مباحث طرح براي بستري زن هنرمندان آثار
سازان و ديگـر هنرمنـدان در حـال افـزايش      تي در آثار نقاشان، فيلمفمينيسمضامين  .است
هاي مـدني و تنگناهـاي اجتمـاعي زنـان را نقـد       هاي عرفي، نابرابري محدوديت ها آن. است
هـاي   آمـوزه  زده، سـكوالر و در تعـارض بـا    اگرچه برخي منتقدان اين آثار را غرب. كنند مي

ايـن آثـار بـيش از آنكـه بيـانگر       هـا  دانند، به نظر آن اسالم و هنجارهاي جامعة اسالمي مي
هاي زنان در جامعة اسـالمي يـا زنـان مسـلمان باشـد، منطبـق بـا         ديدگاه زنان يا خواسته

  .انتظارات غربي از موقعيت زنان در اين جوامع است
هنري نه همچـون نقـدي هنـري، بلكـه همچـون      شناسانه در آثار  هاي شرق بازتوليد ديدگاه

ايـن ديـدگاه هنرمنـدان را بـه تحريـف واقعيـت مـتهم        . اتهامي سياسي متوجه هنرمندان اسـت 
بيننـد و منظـري بيرونـي،     شناسـانه مـي   انداز شـرق  كند كه مسائل جامعة اسالمي را از چشم مي

شناسـانه بـه    اي شـرق انـدازه  چشـم . بيگانه و غربي به فرهنگ اسالمي، درونـي و خـودي دارنـد   
انـد كـه قـادر نيسـتند آنچـه را در جوامـع        گرا و اگزوتيك تقليل يافتـه  هاي بصري شرقي كليشه

 1جديـد  گرايي لذا اين پرسش نظري پيش روست كه شرقي. اسالمي در جريان است تصوير كنند
  شود؟  چيست و چگونه در آثار زنان هنرمند بازتوليد مي

 گـره  مـذهب  و خشـونت  تروريسـم،  تصـوير  با جديد گرايي شرقياورينتاليسم يا  به بازگشت
و  )هـاي اروپـايي   برآمـده از سـنت  ( 2گرايـي  البته بايـد ميـان دو جريـان بازشـرقي    . است خورده

 روايتـي  گرايـي  نوشـرقي . تمايز در نظر گرفت) هاي امريكايي برخاسته از ديدگاه( 3گرايي نوشرقي
 و اسـتعمار  پـارادايم  در اروپـا  گرايـي  شرقي«. است دهمنوز قرن اروپايي گرايي شرقي از امريكايي
 و امپرياليسـم  پـارادايم  در امريكـا  گرايي نوشرقي گرفت و شكل مستعمرات و شرق سازي متمدن
 اغلـب  اروپا گرايي شرقي در مسلمانان است؛ شده ساخته خاورميانه و شرق جانب از تمدن تهديد
 تهديدكننـده  و خشـن  فعـال،  اغلـب  امريكـايي  گرايي نوشرقي در مانده و عقب و فرومايه منفعل،
 و زنـدگي  كـه  شـوند  مـي  محسـوب  اسرائيلي و امريكايي شهروندان براي تهديدي ها آن هستند؛

 امريكــايي منظــر ايــن ].21، ص14[ »اســت خــورده گــره خشــونت و تروريســم بــا مذهبشــان
. كند مي تأكيد غرب و اسالم مرزهاي ميان تخاصم و تقابل رويارويي، بر) گرا راست و كار محافظه(

تهديدكنندة  و بيگانه ،»ديگري« مثابة به را مسلمانان سپتامبر، يازده حمالت از پس ها روايت اين
 . كرد تبديل نقاشي و عكس ، سوژة فيلم امريكايي به زندگي و غرب تمدن

 تصـويري  هـاليوود  سينماي در خاورميانه مسلمانان سپتامبر، حادثة يازده وقوع از پس
 مقايسة فـيلم  با) 1397( هومن نيلوفر و راودراد اعظم. كردند پيدا راديكال خشن و بيگانه،

 دارند تالش افرادش كه عرب تروريستي دستگيري داستان ،1998 زوئيك، ادوارد( محاصره
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 سـيا  مأمور يك داستان ،2008 ايگناتيوس، ديويد( دروغ مشت يك فيلم و) كنند آزاد را او
 از بعـد  يكـي  و قبـل  يكي كه) شود مي اردن راهي القاعده سران از يكي وجوي جست در كه

 تصـوير  سـپتامبر،  حـوادث  از قبـل  كـه  گرفتنـد   نتيجـه  شـده،   ساخته سپتامبر 11 حوادث
 اين از پس اما بود، مذهب از خورده فريب ناآگاه و ضعيف، هاي تروريست عنوان به مسلمانان

 كامالً و كنند مي انتخاب آگاهانه را تروريستي اعمال كه هستند راديكال افرادي ها آن تاريخ
 از اروپـايي  بازنمـايي  با خاورميانه از امريكايي تصوير اين. دارند آگاهي كارهايشان پيامد از

شناسان اروپايي خاورميانه را همچون خاستگاه تمدن و  شرق. كامالً متفاوت است خاورميانه
دانستند؛ اگرچه اغلب نگاه استعمارگرانه به مردم خاورميانـه   انبان تاريخ فرهنگ و دين مي

انـداز   امـا چشـم  . در ساخت تمدن بشـري آگـاهي داشـتند    ها آنداشتند، بر اهميت و نقش 
منظر نيسـت، بلكـه بدبينانـه ايـن منطقـة فرهنگـي را        نها خوشت امريكايي به خاورميانه نه

هاي  كنند يا آن را همچون هانتينگتون، يكي از گسست توصيف مي» محور شرارت«همچون 
   .دانند تمدني اسالم و مسيحيت يا جهان شرق و غرب، مي

 اسـتراتژي  همـان  و دارد را نـوزدهم  قـرن  گرايـي  شـرقي  روتوريك زبان همان گرايي نوشرقي
هنرمندان خاورميانه اين جريان را تقويـت و تشـديد    1سازي خودشرقي. بندد مي كار به را بصري

، ص 15[ »اسـت  3وارونـه  گرايـي  شرق يا 2شده دروني گرايي شرقي محصول جريان اين«. كند مي
 بـه  دينـي  نگـاري  قـوم  و زنـان  همچون شناسانه شرق هاي مضمون به اين ترتيب، بار ديگر]. 4ـ3

 اروتيسـم  .كردند استقبال آثار اين از هنري هاي سالن و ها نمايشگاه و بازگشتند هنري آثار مركز
 گـرا  شـرقي  عكاسـان  و از نقاشان كه در پايان قرن نوزدهم سوژة بسياري چادر، پوشش زير زنان

 كـه  چنـان  شـود؛  مي تكرار و بازتوليد خاورميانه هنرمندان برخي نيز اين سوژه توسط بود، امروزه
گـرا تأكيـد بـر نگـاه      گرا و بازشـرقي  وجه مشترك نگاه نوشرقي .شود ناميده مي »چادر آرت« گاه

اسـالمي تأكيـد بـر    / ها در بازنمـايي هنـر شـرقي    هاي تصويري آن نگارانه است و استراتژي مردم
  .كنندة فاصلة فرهنگي شرق و غرب است نمايي است كه تثبيت اگزوتيسم، اغراق و عجيب

  هاي هنري نمايشگاه طالعةم: شناسي پژوهش روش
 بـه  بتـوان  بايـد . كـرد  توصـيف  گرايانه بازشرق يا شناسانه نوشرق را هنرمندان همة آثار توان نمي
 نيـز  هنرمنـد  يـك  آثار مجموعه. كرد  اشاره خاورميانه زنان هنري هاي تجربه از تري متنوع طيف
 ارائه را متفاوتي آثار مختلف هاي نمايشگاه در است ممكن و شود مي شامل را متنوعي هاي تجربه
 هـاي  نمايشـگاه  و مطالعـة رويـدادها   به هنرمند، يك آثار مطالعة مجموعه جاي به رو، اين از. دهد
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. دارنـد  آثار كيوريتوري در را تري معين رويكرد معموالً ها نمايشگاه و رويدادها. پردازيم مي هنري
 فهـم  منظـور  بـه  هـا  موقعيـت  و هـا  كـنش  تنيـدگي  هـم  در شـناخت  براي راهي ها مطالعة آن لذا

 اي رابطـه  هنـري  رويدادهاي و رابطة هنرمند. هاست ارزش و ها بازنمايي سمبوليك هاي چارچوب
 همچـون  رويـدادها  هم و دهد مي ها شكل آن به رويدادها در مشاركت با هم. است پيچيده درهم

 برسـاختة اجتمـاعي،   همچـون  هنري هاي جريان رو، همين از. گذارند مي تأثير هنرمند بر ساختار
) آزادانـه  يـا  آميـز  نبـوغ ( كـنش  بـه  را آن تـوان  نمـي  اما. كنند مي جلوه اجتماعي واقعيت مثابة  به

 و هـا  سـازمان ) ايـدئولوژيك  و اقتصـادي ( منـافع  و منـابع  به را آن توان نمي و داد تقليل هنرمند
 و) فرهنگـي  هـاي  سـازمان  و هـا  مـوزه ( رو، مطالعـة نهادهـا   همـين  از. فروكاسـت  حامي نهادهاي

رابطـة   توضـيح  بـراي  مناسبي رويكرد ،)ها فستيوال و ها دوساالنه ها، نمايشگاه( هنري رويدادهاي
در  2گرايانه مطالعة رويدادهاي هنري را رويكرد عمل 1ناتالي هينيك. است واقعيت و پيچيدة هنر

منزلـة   كه به(هاي هنري  مطالعة ارزش گرا به جاي رويكرد عمل]. 13[داند  شناسي هنر مي جامعه
  بـه مطالعـة توليـد   ) شـوند  جـو و تفسـير مـي   و شـناختي در خـود آثـار جسـت     هاي زيبايي مؤلفه
  .پـردازد  هـاي هنـري مـي    ها در نهادها، رويدادها و نمايشگاه سازي ارزش ها و فرايند مشروع ارزش

  هـاي  هـا در نمايشـگاه   رزشكه در مقالـة حاضـر نيـز بـه چگـونگي توليـد و بازتوليـد ا         همچنان
  . پردازيم هنري زنان مي

هاي متعددي دربارة هنر خاورميانـه و   گونه كه در پيشينة پژوهش اشاره شد، نمايشگاه همان
ها با در پـيش گـرفتن مطالعـات رويـداد      هنر زنان اين منطقه برگزار شده است و برخي پژوهش

. انـد  بازنمايي موضوع در اين رويدادها پرداخته ها و مثابة روش، به تحليل رويكرد اين نمايشگاه به
كه به مطالعة پنج نمايشگاه مهـم هنـر خاورميانـه پرداختـه و ايـن      ) 2017(همچون سيلويا نف 

 اهـداف  دهنـد؟  مـي  ارائـه  را منطقـه  اين هنر ها چگونه ها را دنبال كرده كه اين نمايشگاه پرسش
است؟ سيلويا نف  داشته تأثير آثار نمايش و بانتخا بر خاورميانه وضعيت چگونه بوده؟ چه ها آن
داند كه با وجـود   سازي مي ها را همگن در اين نمايشگاه» بازنمايي سياست «اشكال ] 78، ص18[

دهـد؛   ارائه مي) خاورميانه، جهان عرب، جهان اسالم(تنوع آثار، بازنمايي تقريباً واحدي از منطقه 
ديگـر  . گريـزي نيسـت  » شـر ضـروري  «نـري همچـون   هـاي ه  اگرچه به نظر او از اين نمايشگاه
هاي هنر خاورميانـه   نيز به تاريخچه و پيشينة نمايشگاه) 2018( 3پژوهشگران همچون ندا شبوط

اي دربـارة آثـار و    هـا پـژوهش ويـژه    اما با وجود افزايش مطالعـه پيرامـون نمايشـگاه   . اند پرداخته
  . ه استها انجام نشد موقعيت هنرمندان زن در اين نمايشگاه

پـردازيم كـه ذيـل     هـاي هنـري از آثـار زنـان مـي      در پژوهش حاضر، بـه مطالعـة نمايشـگاه   
هايي چون نمايشگاه هنري زنان مسلمان يـا نمايشـگاه هنرمنـدان زن خاورميانـه برگـزار       عنوان

                                                        
1. Nathalie Heinich 
2. Pragmatic sociology 
3. Nada Shabout 
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گـذاري نمايشـگاه و    هـاي ضـمني از شـيوة برگـزاري، نـام      تالش خواهد شد تا داللـت . شوند مي
و » شكسـتن حجـاب  «در مقالة حاضر، به بررسي دو نمايشـگاه  . ثار تحليل شوندسازي آ مجموعه

علت انتخاب اين دو نمايشگاه آن است كـه در بيانيـة ايـن    . تمركز خواهيم كرد» گر زنان روايت«
همچنـين  . اي بـه زنـان خاورميانـه تأكيـد شـده اسـت       دو نمايشگاه بر نگاه متفاوت و غيركليشه

به ارائـة آثـار   » هنر خاورميانه«هايي است كه ذيل عنوان  از نمايشگاه» گر زنان روايت«نمايشگاه 
» هاي اسـالمي  هنر مدرن و معاصر سرزمين«ذيل عنوان » شكستن حجاب«پرداخته و نمايشگاه 
 . اند رو، بيانگر دو رويكرد متفاوت اين از. اند آورده آثار را به نمايش در

  ها فراخواندن كليشه: هزار و يك شب خاورميانه
هايشان  با تمركز بر آثار زنان هنرمند خاورميانه و بازنمايي دغدغه هاي خارجي برگزاري نمايشگاه

شـرايط  . شـود  در قالب آثار هنري، براي زنان هنرمند فرصت و از سويي ديگر آسـيب تلقـي مـي   
دشان سياسي و اجتماعي زنان در خاورميانه راه را براي حضور فعال و ارائة آثار در كشورهاي خو

ها در ايـن   آن. كند مرزي فرصتي برايشان فراهم مي هاي برون محدود كرده و حضور در نمايشگاه
امـا از سـوي ديگـر    . شان از وضعيت زنان را طـرح كننـد   هاي انتقادي ها قادرند ديدگاه نمايشگاه

كند  اي را طرح مي هاي ضمني و انتظارات كليشه برگزاري نمايشگاه ذيل عنوان خاورميانه داللت
آينـد و انتخـاب    ها به نمايش درمي كشد كه چه آثاري در اين نمايشگاه و اين پرسش را پيش مي

 كند؟ ها چه تصويري را بازسازي مي آن
هاي اسـالمي   هاي هنر زنان خاورميانه به دنبال طرح تصوير معاصر از زنان سرزمين نمايشگاه

تصويري مدرن و پويا كه به دنبـال تغييـر    هستند؛ نه ارائة تصويري سنتي و منفعل از زنان، بلكه
از نظر منتقدان، روايت معاصر از زنان بيش از آنكه معـرف وضـعيت كنـوني    . جهان خود هستند

هاي سكوالر از وضعيت زنان در جوامـع اسـالمي    زنان مسلمان در خاورميانه باشد، بيانگر ديدگاه
اه است و نمـايش و انتخـاب آثـار بـراي     لذا هر نوع بازنمايي از زنان با گرايش سياسي همر. است

هـا   تر اين گمانه براي بررسي دقيق. هاي ايدئولوژيكي پنهان دارند ها نيز در خود گرايش نمايشگاه
  . پردازيم مي» گر زنان روايت«به مطالعة نمايشگاه 

به دعوت موزة هنرهاي زيبـا بوسـتون برگـزار شـد و      2013سال » گر زنان روايت«نمايشگاه 
در بيانية نمايشگاه آمده اسـت كـه   . وازده عكاس معاصر ايران و عرب را به نمايش گذاشتآثار د

ها از تصاوير منفعل، مظلوم و ناتوان زنـان   شده در نمايشگاه با هدف زدودن كليشه آثار گردآوري
خواهند تصويري قوي، مصمم و رو به تغييـر از   ها مي آن. ايراني و عرب براي مخاطب غربي است

نمايشگاه حول مضاميني چـون مسـئلة حجـاب و جنـگ شـكل      . ها ارائه دهند اين سرزمينزنان 
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كـه  ) 2010(» عروسـك  دختـر،  مـادر، «بـا عنـوان    1همچون اثري از بشـرا المتوكـل  . گرفته بود
و دختر نيز عروسكي در دسـت   زني دختر خود را در آغوش گرفته . اي از نُه عكس است مجموعه

تـدريج و   در هشت عكس بعـدي، بـه  . اي حاكي از رضايت دارد چهره زن با حجابي پوشيده. دارد
پوشـانده    هاي بيشـتري از بـدن زن، دختـر و عروسـك     شود و بخش تر مي ذره حجاب پررنگ ذره
شود كه تصوير زن، دختـر و عروسـك از    سياه و خالي ديده مي اي در عكس آخر، زمينه. شود مي

يابد كه چگونـه احسـاس شـادماني     اهدة دقيق درميبيننده با مش). 5تصوير (آن پاك شده است 
 فاقـد  و منفعل زن شده آنچه تصوير. شود تدريج به اندوه و ترس تبديل مي ها به در چشمان پرتره

اين اثر با آنچه هدف برگزاري نمايشگاه عنوان . كند هويت است كه از پشت برقع به دنيا نگاه مي
  . هاي اساسي دارد شده تفاوت

شيرين نشـاط، گـوهر دشـتي، شـادي     : ايراني در اين نمايشگاه حضور داشتند چهار هنرمند
در . شيرين نشاط از هنرمندان مهم هنر معاصر ايـران در جهـان اسـت   . قديريان و نيوشا توكليان

، پوششـي  انـد  زناني كه نشاط به تصوير كشـيده، خشـن و مضـطرب    ،»زنان اهللا«  مجموعه عكس
تصـوير  (از بدنشان با اشعار فروغ فرخزاد پوشانده شـده اسـت    هايي محكم از چادر دارند و بخش

هـا و بـازار هنـر قـرار      اي از خاورميانه مورد استقبال رسانه آثار ايشان همچون آيكون و نشانه). 4
هـا نـدارد،    استفادة ايشان از خط و نوشته براي مخاطبان غربي، كه دركي از معاني نوشته. گرفت

شـده   شده در اوراد و دربرگرفته اند؛ پيچيده در چنبرة خشونت و مذهبزنان . كاركرد تزئيني دارد
ها بازتوليدكنندة زنان منفعل مسـلمان شـرقي اسـت؛ تصـاويري كـه بـا        اين نظام نشانه. با سالح
آثـار شـيرين نشـاط از    . سويي دارد و براي مخاطب غربي آشناسـت  شناسانه هم هاي شرق كليشه

الصعيدي، هنرمنـد مراكشـي، در اثـري زنـي بـا       ليال. رار شدسوي ديگر هنرمندان خاورميانه تك
اي دراز  هـاي طاليـي و نقـره    شده از گلولـه  موهاي بلند مشكي تصوير كرد كه روي تختي ساخته

هـايي بـا رنـگ حنـا      كه بر تن دارد پوشيده از خطـوط و نوشـته   يكشيده و پوست او مانند كفن
 ژان ژروم همچـون  اورينتاليستي مكتب هاي اشينق آثار او يادآور. همچون اوراد سحر و جادوست

   ).7تصوير (است  شرقي و نگاري نقش  در مانه ادوار اثر المپا بازسازي يا
هاي فردي، جدال ميـان   بدن زن عرصة نمادين جدال است؛ جدال ميان قواعد سنت و آزادي

خاورميانـه اسـت؛   هـاي   اي از جنگ زدة زن نشانه بدن جنگ. كردن است به تملك درآوردن و آزاد
هاي مذهبي كه خاورميانه را  هاي اقتصاد سياسي نفت و جنگ براي ايدئولوژي جنگ براي رقابت
گانـة   همچـون سـه  » مـذهب «و » جنـگ «و » بـدن زن «رو، پيونـد ميـان    اين از. دربرگرفته است

هـاي مـذهبي، سياسـي و جنســيتي در     مضـموني هنـر خاورميانـه درآمـده كـه بيـانگر تعـارض       
هـاي   جنگ واقعيتي تلخ در خاورميانه اسـت و هنرمنـدان تجربـه   . اي اين منطقه استه سرزمين

 اگرچـه  بصـري  زبـان  از سوي ديگر، اين. كنند زدگي را تصوير مي خوردگي و جنگ آوارگي، زخم

                                                        
1. Boushra Almutawakel 
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در تصوير ببرد، زيرا تكرار تصاوير با موضوع خشونت  گرايي نوشرقي به تواند راه مي است، انتقادي
متمـدن كمـك   ) خـود (وحشي در مقابل ) ديگريِ(گيري و تثبيت  ميانه به شكلو جنگ در خاور

هـاي   به عبارتي، پرداختن به جنگ و تروريسم اگرچه بياني انتقادي دارد، براي نمايشگاه .كند مي
لذا مرز باريك و حساسي در پرداختن به مسائل زنان، . هنري غرب كاركرد نمايشي مطلوبي دارد

سـازي كـه بسـياري     پردازي و كليشه يانه وجود دارد؛ مرز ميان واقعيتمذهب و جنگ در خاورم
  . هنرمندان را به خطا انداخته است
. ، توجه جامعة غرب به مسلمانان خاورميانـه بيشـتر شـد   2001پس از حادثة يازده سپتامبر 

مسـئلة  رو،  همـين  از. ويژه آنكه اين حادثه نه در كشوري اسالمي، بلكه در قلـب امريكـا رخ داد   به
ها از شناخت مسلمانان در كشورهاي اسـالمي بـه شـناخت مسـلمانان در كشـورهاي غربـي        آن

هـاي   لـذا نمايشـگاه  . معطوف شد و ضرورت شناخت و مطالعه دربارة مسلمانان مهاجر بيشتر شد
هنرمنـد لبنـاني،    1هاي رانيا مطـر  متعددي دربارة مسلمانان مهاجر برگزار شد؛ همچون نمايشگاه

هـايي بـا    مجموعـه عكـس  . امريكايي كه در شهرهاي مختلف امريكا و اروپا برگزار شدفلسطيني 
نيـز  » گـر  زنـان روايـت  «به نمـايش درآمـد و در نمايشـگاه     2010سال  »اتاقش و دختر«عنوان 

هايشـان   و امريكـايي را در اتـاق    هايي از دختران نوجوان خاورميانه هنرمند عكس. شركت داشت
 همـان  بـودن،   جهاني بر خواهم مي«: نويسد او در توضيح اين مجموعه مي ).6تصوير (تصوير كرد 

 ايـن  از يـك  هـر  .كـنم  تأكيـد  دارد، وجـود  خاورميانه و متحده اياالت در دختران بين كه چيزي
بـودن و انتظـاراتي    ها بـه زن  آن باشد، كه كجا هر و كجا هر كنند، مي فكر خود آيندة به دختران
 هسـتة  در باشـد،  متفـاوت  اطـراف  محيط موارد بعضي در شايد. كنند مي رود فكر ها مي كه از آن

هـاي   او بر دختران لبناني و سوري مهاجر با خاسـتگاه سـرزمين   2».هستيم يكسان ما همة اصلي
هـاي   اسالمي تمركز دارد؛ اگرچه اين زندگي مهاجران است و قابل تعميم به ديگر زنان سرزمين

  . اسالمي نيست
. هاي هويتي خاورميانـه بـود   ، نمايش پيچيدگي»گر روايت زنان« نمايشگاه وجه اشتراك آثار

، 2016(» پنهـان  واقعيـت «شـود؛ همچـون نمايشـگاه     اين دغدغه در ديگر آثـار نيـز ديـده مـي    
گرفته از واقعيت زندگي روزمره در خاورميانـه بـود كـه در پيونـد بـا       اش الهام كه ايده) نيويورك

هـاي   هاي اندوهبار و دردناك بر بـوم  نمايشگاه ارائه شد واقعيت جنگ و خونريزي است؛ آنچه در
كـه بـه   ) ، نيوپورت2018(» سيماي پرندگان«همچنين، نمايشگاه . پر از رنگ و شور زندگي بود
در ايـن  . پـردازد  هاي تروماتيك هنرمندان از جنگ در خاورميانه مـي  هويت دياسپوريك و تجربه

در . هـاي فرهنگـي تأكيـد دارد    هـاي تصـويري و انگـاره    بازنمايي هويت نيـز بيشـتر بـر كليشـه    
هنرمنـدان زن از طريـق عكـس، ويـدئو و پرفـورمنس      ) ، اتـريش 2016(» هـم  همه با«نمايشگاه 

                                                        
1. Rania Matar 
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نكتـة مهـم در ايـن نمايشـگاه، بـه      . هاي تصويري از زن خاورميانه را به نمايش گذاشتند تناقض
نگـاه هنرمنـدان   . زنـان خاورميانـه بـود    شدن نگاه هنرمندان زن اروپايي در مورد  كشيده چالش 

اين تقابلِ نگاه بيانگر اين است كه هنرمنـدان غربـي   . كنشي زنان بود غربي حاكي از انفعال و بي
دهـد   مـي  هـا نشـان   بررسـي . انـد  ها مصون نمانده ها توسط رسانه نيز از تكثير و باورپذيري كليشه

هـاي تصـويري تكرارشـونده از     يـر نشـانه  هايي گامي مهم در مسـير تغي  برگزاري چنين نمايشگاه
شـده از خاورميانـه بـه موفقيـت      كردن تصـوير ايجـاد   هاست، اما تا كنون در كمرنگ سوي رسانه

  .اند نيافته چشمگيري دست 
هـاي آشـناي    كنند كه با كليشـه  هايي استقبال مي ها از نمايشگاه واقعيت اين است كه رسانه

 كننـد،  منتقـل  ساده و سريع را خود پيام بتوانند اينكه ايبر ها رسانه. غرب از شرق همسو باشند
 يعنـي  تـاريخي،  هـاي  كليشه ترين دستي دم از ترتيب، اين به. كنند مي انتخاب را ها سازي كليشه
 شناخته اي رسانه هاي آيكون عنوان به كه است چيزي همان اين و كنند مي استفاده سازي، شرقي

 حتمـي  و واقعـي  امـري  بـه  و شـوند  مي بازتوليد و توليد زمان طول در كه هايي كليشه شوند؛ مي
شـان   اي بـراي طـرح مسـائل    سو از اين فرصـت رسـانه   زنان هنرمند خاورميانه از يك .آيند درمي

 زنـان . هـاي مـورد انتظـار از آثارشـان هسـتند      كنند، اما از سوي ديگر درگير كليشه استفاده مي
 هـاي  كليشـه  بـا  سـويي  از و انـد  مواجـه  بودن مسلمان و بودن زن هاي كليشه با سو يك از هنرمند

 در شـركت  و هـا  نمايشـگاه  برگـزاري  بـا  كننـد  مـي  تـالش  برخي. اند جدال در بودن اي خاورميانه
ايـن   شـد؟  خـارج  هـا  كليشـه  ايـن  از تـوان  مي چگونه اما روند؛ فراتر ها كليشه اين از ها دوساالنه

  .پرسشي دشوار است

 ها شدن از كليشه خارج: بازانديشي زنان
هـاي   هاي هنري يـا دوره  مجموعة سبك، گفتمان زير(بندي نظري آثار هنري  سازي و دسته مقوله

مقولـة   كننـد؛ اينكـه آثـار نقاشـان زن را زيـر      هاي معنـايي متفـاوتي ايجـاد مـي     داللت) تاريخي
هـاي   لـت بنـاميم، دال » هـاي اسـالمي   هنر معاصـر سـرزمين  «ها را  قرار دهيم يا آن» خاورميانه«

برخـي در  . آورد كند و انتظارات متفاوتي در مواجهه با اين آثار بـه وجـود مـي    متفاوتي ايجاد مي
وجـود دارد، برگـزاري نمايشـگاه    » هنر خاورميانه«گرايانه، كه در مفهوم  گريز از انتظارات نوشرق

نيـز  » بـودن  ياسـالم «البتـه  . دانند تر مي را مناسب» هاي اسالمي هنر معاصر سرزمين«مقولة  زير
حال، نسبت به خاورميانه، كـه بيـرون از جهـان اسـالمي      اين با. انگيزد اي را برمي انتظارات كليشه

هـاي   شـدن از كليشـه   توانـد باشـد و تاحـدي امكـان خـارج      ساخته شده، مفهـومي گويـاتر مـي   
  . كند گرايانه خاورميانه را فراهم مي نوشرق

هـاي متعـددي برگـزار شـده و زنـان هنرمنـد        اهذيل عنوانِ هنر معاصر جهان اسالم نمايشگ
اي بـراي زنـان    هـاي ويـژه   همچنـين نمايشـگاه  . انـد  هاي اسالمي در آن مشاركت داشته سرزمين
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كـه  » اسـالم  جهان هنرمند زنان: حجاب شكستن«همچون نمايشگاه . هنرمند برگزار شده است
 .هنرمند و مـدير مـوزة اردن برگـزار شـد     1گرداني وجدان علي توسط موزة ملي اردن و نمايشگاه

كـرد و از سـوي    سو بر هنر جهان اسـالم داللـت مـي    عنوان اين نمايشگاه دوپهلو بود، زيرا از يك
مسئلة اين نمايشـگاه حجـاب يـا    . ديگر به شكستن حجاب يا عبور از مسئلة حجاب اشاره داشت

مايشـگاه مخاطبـان را دعـوت    چادر و محدوديت يا محبوبيت آن در جهان اسـالم نبـود، بلكـه ن   
اين نمايشگاه . هاي اسالمي نگاه كنند كرد كه بدون تمركز بر حجاب به هنر زنان در سرزمين مي

در  2002 سـال  بـار  بـود كـه اولـين    اسـالمي  كشور 21 از زن 51 از هنري اثر 72 از اي مجموعه
سـپانيا، ايتاليـا،   ا انگلسـتان،  در شـهرهاي مختلـف   2009سپس تا سال  درآمد؛ نمايش يونان به
هنرمنـد فلسـطيني،    2نمايشگاه شامل آثاري از ليال شاوا. و امريكا به نمايش گذاشته شد استراليا

 4هنرمنـد عربسـتان سـعودي، كريمـه بـن عثمـان       3هايده شريفي هنرمند ايراني، فهد بن سعود
 ايـن  مـورد  در نكته چشمگيرترين«. هنرمند اردني و هنرمندان ديگري از مصر، يمن و عراق بود

 آثـار  آنچـه از  جهان اسـالم و  هنرمند زنان آثار بين كمي موضوعيِ تفاوت كه بوده اين نمايشگاه
 بشردوسـتانه،  و سياسـي  اجتمـاعي،  مسائل. داشت وجود رود مي انتظار غيرمسلمان هنرمند زنان

نمايشـگاه  از مضـامين آثـار    اسـاطير  و تي و خيال و باورفمينيس جنسي، هويت روابط و تمايالت
. اي در نمايشـگاه داشـتند   بود و موضوعاتي چون سركوب، انزوا و تنهـاييِ زنـان جايگـاه حاشـيه    

، 12[» زدة خاورميانـه بيشـتر مـورد انتظـار اسـت      هاي جنـگ  اگرچه اين موضوعات در سرزمين
هـاي   هاي هنري يا هنرهـاي سـنتي در سـرزمين    نمايشگاه بيشتر نمايشگر تلفيق سنت ].33ص

هـاي هنـر مـدرن يـا      ها و تزئينات با تكنيك هنر غربي بود؛ مثالً تركيب نقوش بافتني اسالمي با
 اثر هنرمنـد عراقـي  ) 1989(» بهشت آبي«تركيب خطوط و نگارش با هنر آبستره همچون تابلو 

عاميانـه   شعرهاي و ها داستان عرب، كالسيك هاي افسانه كه برگرفته از) 2تصوير ( 5العطار سعاد
  ).2008، »ها شكستن حجاب«كاتالوگ نمايشگاه (عرب بود و نقوش سنتي 

در افتتاحيـة  «مـثالً  . برانگيز اسـت  مواجهة مخاطبان غربي با هنر زنان مسلمان همواره بحث
هاي افتتاحيـه خطـاب    عنوان يكي از سخنران به 6، اسقف جان بيتون»شكستن حجاب«نمايشگاه 

اين اثر شـمايل واقعـي   : گفته بود) 1تصوير ( 7اثر منير نسيبه) 1980(» چهار زن عرب«به تابلو 
ندارنـد؛   بينـيم كـه زنـان دهـان     در ايـن اثـر بـه زبـان اسـتعاري مـي      . دهـد  حجاب را نشان مي

سـخن گفـتن    حـق  زن چهـار  دهد كه ايـن  شان بسته است و نشان مي باز و دهان هايشان چشم
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البته اين توصيف . خاورميانه استكند كه اين يكي از بهترين آثار هنر  نهايت اشاره مي در .ندارند
شـده كـه    از اين نمايشگاه بسيار گزينشي بوده، زيرا نمايشگاه طيف متنوعي از آثار را شامل مـي 

» بيسـت هـدف  «در اثـري بـا عنـوان     1مثالً لـيال شـاوا  . ظاهراً مورد توجه اسقف قرار نگرفته بود
ان سيبل گلوله بيست بار تكـرار شـده   عنو اي به بچه داد كه پسر تصويري بر ديوار غزه را نشان مي

واقـع،   در]. 34، ص12[ها اشـاره داشـت    هنرمند به مصيبت و سركوب فلسطيني). 3تصوير (بود 
هاي درونـي   گر تجربه مخاطب غربي به دنبال انتظارات خود در نمايشگاه بود، اما آثار زنان روايت

» متحـرك «ند عراقي، در اثري بـا عنـوان   ، هنرم2اهللا هاي اسالمي بودند؛ مثالً حنا مال از سرزمين
هاي نقوش اسالمي را بازسازي كـرد كـه مركـز ايـن تصـوير       هاي كاشي كوالژي از مربع) 1997(

هنرمند در توصيف اين حفرة سـوخته  «. شده داشت اي سوخته همچون جاي گلولة سوراخ حفره
گـر جنـگ، ويرانـي و     آثـار ايـن هنرمنـد روايـت    . نوشته بود اين رنگ زندگي من در بغداد اسـت 
اين نـه مانيفسـتي عليـه اسـالم،     ]. 34، ص12[» تخريب در منطقة تاريخي و باستاني بغداد بود

  . هاي اسالمي بود هاي اجتماعي در سرزمين بلكه اعتراضي به تنگناها و تنش
و » اسـالمي «، هنـر  »خاورميانه«هاي هنر  ها بايد از كليشه زنان هنرمند براي عبور از كليشه

هـايي را در   هاي بصري تازه شكاف كارگيري بازنمايي سو با به ها از يك آن. عبور كنند» زنانه«هنر 
شـدن   هنرمنداني كه در مقابـل سـوژه  . آورند فرهنگ به وجود مي  بازتوليد ذهنيت مسلط مردانة

مـداري هنـر مقاومـت     كشـي جنسـي از زنـان و جنسـيت     اندام زنان و برداشت رمانتيك از بهـره 
هـاي مختلفـي كـه در     تعـارض . هاسـت  كنند كه نمايشي از تعارض و تصاويري خلق ميكنند  مي

از سوي ديگر، در آثارشـان بـه   . كشد ها را به چالش مي شان با آن مواجه شده و آن محيط زندگي
كنـد   ها كنار يكديگر وجه انتقادي پيدا مي پردازند كه نمايش آن تضاد ميان سنت و مدرنيسم مي

هاي فردي و دموكراسي اجتماعي نشان  م را در موضوعاتي چون آزاديفمينيسو  يا ناسازة اسالم
هـا،   هاي بصري در زنـدگي روزمـره و سـرپيچي از كليشـه     همچنين، با نمايش مقاومت. دهند مي

هـاي ديكتـاتوري و نقـد     كننـد تـا اعتـراض بـه نظـام      ي براي زنان بازسازي مـي  ا هويت چندگانه
  .رهاي خاورميانه را نشان دهندهاي مذهبي در كشو ايدئولوژي

م اسالمي راهي براي نقد فرهنگ مردسـاالنه در همسـويي بـا زنـدگي     فمينيسطرح مباحث 
هـاي   هاي نظري مواجه است، زيرا ناسازه م اسالمي نيز با چالشفمينيسالبته بحث . اسالمي است

حـال، آثـار زنـان     نايـ  تي وجـود دارد؛ بـا  فمينيستاريخيِ زيادي ميان زندگي مسلمانان و انديشة 
گونــه كــه  همــان. تــوان تحليــل كــرد م اســالمي مــيفمينيســهنرمنــد زيــادي را در چــارچوب 

پردازند و تبعيض جنسـيتي   مي زنان از دفاع به اسالم هاي آموزه اساس بر مسلمان هاي تفمينيس
برابري و كنند، هنرمندان زن نيز آثاري در دفـاع از زنـان و نقـد نـا     و نابرابري اجتماعي را نقد مي
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سـو   ها از يـك  آن. هاي اسالمي بپردازند كنند؛ بدون آنكه به ساختارشكني آموزه تبعيض خلق مي
 زنان اغلب كه( پردازند مي غربي به نقد تبعيض نژادي و جنسيتي عليه زنان مسلمانان در جوامع

 كشـورهاي  اجتمـاعي  هـاي  نظـام  در را نابرابري ديگر سوي از و) كنند مي تجربه مهاجر مسلمان
 و اجتمـاعي  سـاختار  در بلكـه  اسـالم،  در نـه  را نـابرابري  ريشة ايـن  ها آن. كنند مي نقد اسالمي
  . گيرد مي قرار اسالمي پارادايم در هم و است تيفمينيس هم آثارشان لذا. كنند مي دنبال سياسي
 غربـي  نگاه بازسازي و گرايي خاورميانه نوعي را زنان از تيفمينيس بازنمايي هرگونه توان نمي
 از گزيدن دوري آگاهي از با و كنند مي  بازنمايي را انتقادي تفكر آثارشان در ها آن از برخي. دانست
 درصددهنرمندان  ينا. كنند ايجاد متنشان در ساختارشكني براي كنند راهي مي تالش ها كليشه

 نمود »كليت« يك در كه را، »بودن مسلمان زنِ« و »بودن زن« از الگويي كهن تصورات كه اند آن
 در هـا  آن عبـارتي  بـه  برآينـد؛  »فرديـت « نـوعي  تعريـف  وجوي جست در و كنند متالشي يافته،

 »فـرد « بـه  منحصـر  شخصـيت  وجـوي  جست در شد مي محسوب تابو يك »من« كه كشورهايي
گونه كه  آن. دارند تعلق خودشان به فقط زنان. دارد شخصي بيني جهان و تاريخ فرد، هر. هستند

 هايي هويت وجوهشان، ترين محرمانه و ترين عميق از دهد، زنان متأثر در آثارش نشان مي رانيا مطر
 آورنـد و  مي گرد توأمان را متفاوت فرهنگي هاي اليه ها آن. دارند گوناگون احساساتي و چندگانه
  .كنند مي واژگون را )اي است ساز و كليشه كه اغلب همگون( اجتماعي انتظارات
 زنان توسط ديجد ريتصو ينيگزيجا و اي كليشه ريتصو زدودنمجموع، بايد اشاره كرد كه  در
برگزاركننـدگان   ياز سـو  د،نباشـ  گرايانه نگاه شرقي خالف كه يآثار. است دشوار اريبس هنرمند

 آثار بر هنر بازار در گرا شرق يشناس ييبايزكه  حالي شوند؛ در ميمواجه  يبا استقبال كمتر يهنر
 امكـان  خودشـان  كشور در هنرمندان كه است نياديگر  تياهم نكتة حائز اما. دارد يبرتر گريد

 بـه  زيـ ن يخـارج  يهـا  شـگاه ينما در شـركت  صـورت  محدودي دارنـد و در  يانتقاد آثار شينما
 است يتيهو يها ناسازه ريدرگ هنرمند ،جهينت در. شوند يم متهمبودن  بودن و شرقي يا انهيخاورم

 و هـا  شـه ياز كل زيـ گر يبـرا  خـالق  ييهـا  راه دنبـال  بـه  ديـ با و دارد خـود  با را تناقضات نيا كه
هاي هـويتي فراوانـي    درگير ناسازه اگرچه زنان. باشند مخاطب ييزدا ييآشنا و بازار يها نشيگز

يابند مخاطب را بـه تفكـر وادارنـد تـا      هاي بصري در آثارشان فرصت مي هستند، با ايجاد تناقض
  .بگيرد تري ميان شرق و غرب در گفتمان فرهنگي شكل  تعامل صحيح

  گيري نتيجه
گاه خاورميانـه  هاي هنري در آثار زنـان هنرمنـد بـا خاسـت     در مقالة حاضر، به مرور برخي تجربه

پردازنـد و ممكـن اسـت در     هنرمندان در طيف وسيعي از مضامين به خلق اثر مـي . پرداخته شد
شناسـي هنـر    هاي مختلف هنر را تجربه كنند؛ لذا براي ارزيابي و جريـان  هاي مختلف شيوه دوره

 گونـه كـه در پيشـينه و    همـان . هـاي هنـري پـرداختيم    زنان بـه مطالعـة رويـدادها و نمايشـگاه    
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گيري جريـان هنـر خاورميانـه و     ها نقش مهمي در شكل شناسي مقاله اشاره شد، نمايشگاه روش
  . اند نگاري هنر جديد در اين منطقه داشته تاريخ

هاي فرهنگي غرب  در پاسخ به پرسش اول پژوهش، مبني بر اينكه چگونه انتظارات و كليشه
شود، به بررسي  گرايي مي بازتوليدكنندة شرقيشود و آثارشان  هاي هنري زنان غالب مي بر تجربه

و تحليـل سـه اثـر از بشـرا     (» گر زنان روايت«بررسي نمايشگاه . دو نمايشگاه هنر زنان پرداختيم
نشان داد كـه چگونـه بـرخالف بيانيـة نمايشـگاه، كـه       ) الصعيدي المتوكل، شيرين نشاط و ليال

زنان خاورميانه براي مخاطب غربـي مطـرح    ها از تصاوير منفعل و ناتوان هدفش را زدودن كليشه
گـرا را    هاي فرهنگي از زن مسلمان شدند و نگاه نوشـرق  كرده بود، اين آثار بازتوليدكنندة كليشه

العطـار، منيـر    سـعاد و تحليـل چهـار اثـر از    (» شكستن حجاب«بررسي نمايشگاه . دنبال كردند
ضوعي كمي ميان آثار هنرمنـدان زن جهـان   نشان داد تفاوت مو) اهللا نسيبه، ليال شاوا و حنا مال

كـرد   اين نمايشگاه مخاطب را دعوت مـي . اسالم و غيرجهان اسالم در اين نمايشگاه وجود داشت
هـا   حال، در اين نمايشگاه اين با. سازي از حجاب به هنر زنان مسلمان نگاه كند كه فراتر از كليشه

هـاي بـومي بـراي خلـق آثـار       سنتي و اسطورههاي  ها به نگاره آن. حضور منتقدانة كمتري دارند
زدة شرق  گرا از زنان منفعل و غم هاي بازشرقي رو، به فراخواني كليشه اين از. كنند هنري اكتفا مي

گـرا و   جـه اشـتراك رويكـرد نوشـرقي    گونه كه در مبـاني نظـري اشـاره شـد، و     همان. پردازند مي
ايـن نگـاه   . اي اسـت  خاورميانـه / اسـالمي / رقينگارانه به هنـر شـ   گرا تأكيد بر نگاه مردم بازشرقي

كنـد،   آميـز و اگزوتيـك تأكيـد مـي     هاي متفاوت به صورت اغـراق  نگارانه، كه اغلب بر جنبه مردم
شـده   بنـدي از مباحـث ارائـه    در جمـع . كنـد  فاصلة فرهنگي شرق و غرب را تأييد و تثبيـت مـي  

  : هاي هنر زنان اشاره كرد توان به دو تمايز ميان نمايشگاه مي
 كننـد   مـي  برگـزار  هاي ملي در منطقة خاورميانـه  كه نهادها و موزه هايي نمايشگاه

 »حجـاب  شكسـتن « نمايشگاه تي تأكيد دارند؛ مانندفمينيسهاي  كمتر بر ديدگاه
 اردن در كـاروان  بنياد كه »هستم من« نمايشگاه و كرد برگزار اردن كه موزة هنر

 مثابـة  بـه  بلكـه  ندارنـد؛  جـو  سـتيزه  هـويتي  زنـان  ها، نمايشگاه اين در. كرد برگزار
 كـه  كسـاني . شـوند  مـي  تصـوير  خاورميانـه  زدة منطقة آشوب در جو صلح نيروهاي
 پناهگـاه  شـان  امـن  احساسـات  همچنان اما اند، ديده ها جنگ از آسيب را بيشترين
ها لزوماً مانيفسـتي عليـه اسـالم يـا حجـاب       آثار آن .است جامعه ترميم و خانواده

هاي اسالمي نقد دارند و آن را  هاي اجتماعي در سرزمين حال به تنش اين نيست؛ با
ها بـا عنـوان    اين دسته از نمايشگاه. دانند ناشي از ساختارهاي اجتماعي سنتي مي

 . شوند برگزار مي» هاي اسالمي هنر مدرن و معاصر زنان سرزمين«فرعي 
 زنـان  شـوند،  مـي  برگزار امريكايي و اروپايي هاي دوساالنه در كه هايي نمايشگاه در 

 لـذا . هستند سنتي جامعة تغيير نيروي ها آن. دارند تيفمينيس و جو ستيزه هويتي
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 مركـز  در مذهبي جوامع مدني هاي محدوديت و حجاب تنگناهاي چون مضاميني
 هنرمنـدان  آثـار  از متشـكل  كـه  »گـر  روايـت  زنان«نمايشگاه  مانند. هاست آن آثار

 شـان  خاسـتگاه  سـرزمين  بـه  هـم  كـه  هنرمنداني. بود تجربة دياسپوريك با عمدتاً
ايـن  . دارنـد  منطقـه  اين به انتقادي نگاهي هم و دارند نوستالژيك و تعلق احساس

  . شوند برگزار مي» هنر خاورميانه«ها با عنوان فرعي  دسته از نمايشگاه
همچـون اثـري از   . ها بياني متفاوت دارند اشاره شد كه برخي آثار در اين نمايشگاههمچنين 

نمايي موقعيت زنان مسلمان، به وجـه   كه به جاي عجيب» گر زنان روايت«رانيا مطر در نمايشگاه 
هـايي از ايـن دسـت بـراي فراتـر       تالش. بودن در جوامع غربي و اسالمي پرداخته بود اشتراك زن

لذا بايد تأكيـد كـرد   . نيز دنبال شد» شكستن حجاب«هايي چون  ها در نمايشگاه هرفتن از كليش
شده مرزِ قطعي ميان دو نوع رويداد يا دو دسته هنرمند نيسـت، بلكـه در يـك     دو رويكرد متمايز

  .تري از مضامين باشند برگيرندة طيف متنوع نمايشگاه ممكن است آثار متنوعي ارائه شوند كه در
مباحث و پاسخ بـه ايـن پرسـش دوم مقالـه مبنـي بـر اينكـه هنرمنـدانِ زنِ         بندي  در جمع

هـا بـا چـه     برخاسته از جوامع مسـلمان در جغرافيـاي خاورميانـه بـراي فراتـر رفـتن از كليشـه       
اند، بايـد گفـت زنـان هنرمنـد خاورميانـه در خلـق و نمـايش         هاي فرهنگي مواجه شده دشواري

» بـودن  اي خاورميانـه «و » بـودن  مسـلمان «، »بـودن  زن«هـاي بصـري از    آثارشان مدام با كليشـه 
كننـد كـه بازتوليدكننـدة ايـن      هاي هنـري معمـوالً از آثـاري اسـتقبال مـي      نمايشگاه. اند مواجه
گرايـي تصـويري    سـازي و نوشـرقي   هايي كه به بازشـرقي  اي باشند؛ كليشه هاي خاورميانه كليشه

 در هـا  آن. نيسـت  همـوار  هـا  كليشه تعديل و ييرتغ در خاورميانه هنرمند زنان مسير. پردازند مي
 اي خاورميانـه  و اگزوتيـك  داخلي بـه  منتقدان سوي ها از آن. كنند مي مبارزه مختلفي هاي جبهه
 و هـا  نمايشـگاه  برپـايي  و زنـان  هنـر  بـه  توجـه  دليـل  كـه  منتقـداني  شوند؛ مي متهم كردن كار 

 و اي جشـنواره  منتقدان بـر . دانند مي آنان جنسيت صرفاً را هنرمند زنان حضور با هايي جشنواره
 ربـط  نمـايي  سـياه  نمـايش  بـه  را هـا  آن جـوايز  و كنند مي تأكيد هنرمند زنان كاركردن سفارشي

 يهـا  شـگاه ينما برگزاركننـدگان  و يهنـر  رانيمـد  با كشمكش در زنان ديگر، سوي از. دهند مي
 چـه  اگـر . رنـد يقرار بگ ياسالم يها نياز هنر زنان سرزم يا شهيكل انتظارات برابر در ديبا يخارج

 نه و) كنند طرح را مسئلة جنسيت كه( زن عنوان به لزوماً نه كنند مي كار هنرمند با عنوان ها آن
 بـه  كـه  هسـتند  سيطرة نهادهـايي  تحت ،)كنند طرح را اسالم هاي چالش كه( مسلمان عنوان به
 فـارغ  كه هستند يغرب مخاطبان با چالش در گريد ييسو از زنهنرمندان . دهند يم جهت ها آن
 ريـ نظ ييهـا  تيمحـدود  و انهيخاورم هنرمند زنِ عنوان به اثر خالق به توجه دنبال به يهنر اثر از

 تيوضـع  بـه  يمبنـ  خودشـان  يها يكنجكاو يبرا يپاسخ افتني و زادگاهش در ياجبار حجاب
 يهـا  سـوژه  ييبازنمـا  بـه  كـه  يهنرمنـد  زنـان  كـه  معنـا  نيـ ا بـه . هسـتند  انـه يخاورم در زنان

  .اند شده يغرب نندگانيسوژة ب خود ند،ا مشغول شان ياجتماع
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هايي كه شرح داده شد، هنرمندان زن خاورميانه تالش دارند فراتـر از   با وجود همة دشواري
هـا ادراك و   تأكيـد داشـته باشـند؛ آن   » بـودن  هنرمنـد «بـر  » بـودن  اي خاورميانه«يا » بودن زن«

بخشند؛ بدون آنكه آثارشان را بـه   هاي خاورميانه را تجسم مي در كشمكش شان از زيستن تجربه
ها به دنبال راهي هستند تا از زير نگاه نافذ غرب خارج  آن. شده تقليل دهند هاي شناخته كليشه

اگرچـه  . شان را در آثارشان تجلـي دهنـد   هاي زيسته شوند و با دوري از انتظارات سياسي، تجربه
سـو   و هـا و رويـدادهاي هنـري سـمت     كنـد و نمايشـگاه   نچه بازار تحميل مـي اين امر نسبت به آ

  .دهند كار آساني نيست مي
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