
  138ـ115: 1400بهار  ،1، شمارة 13، دورة فرهنگ و هنرزن در 
DOI: 10.22059/JWICA.2021.320433.1554 

 

  
  در آثار هنرمندان زن مهاجر خط و نمود ديگري 

 ياسالم يكشورها

  2، مهديس مهاجري*1طوسي السادات افضل عفت

  چكيده
 .اسـت  ينوسـتالژ  و غربـت  ،يگـانگ يخودب از ،تيـ مانند هو گر مفاهيمي تداعيكه اي فرهنگي است  مهاجرت مسئله

آثار هنرمندان مهاجر به واسطة بيان مضامين ويژه در . گذارد مهاجرت بر انديشه و آثار هنرمندان تأثير مستقيم مي
انـد بـا    ، هنرمندان مهاجر كشورهاي اسالمي نيـز توانسـته  در اين ميان. هاي اخير مورد توجه قرار گرفته است سال

هاي فرهنگ كه در جريان مهاجرت  يكي از جنبه. نمايش آثار خود ابعاد گوناگون هنر مهاجران را به تصوير بكشند
خط بخشي مهم از آثار هنرمندان كشورهاي اسـالمي اسـت و   . شود، زبان و به دنبال آن خط است دچار تحول مي

در ميان هنرمندان مهاجر، زنان هنرمند . ن به زبان كاركردهاي مختلفي را براي آن به وجود آورده استوابستگي آ
پرسش اصلي تحقيق اين است كه نقش خط در آثار هنرمندان . اند عنوان عنصر مهم كار خود برگزيده نيز خط را به

 ــ  اند؟ ايـن نوشـتار كـه بـا روش توصـيفي      زن مهاجر چيست و به چه دليل از خط و نوشتار در آثار خود بهره برده
اساس ديدگاه باختين به تحليـل آثـار مـورد نظـر      اي انجام شده است، بر شدة كتابخانه تحليلي و اطالعات گردآوري

و » ديگـري «شناسـي نظريـة    انسـان  حـوزة  در كـه  اسـت  بيسـتم  قرن انديشمندان از باختين ميخاييل. پردازد مي
 ديگـر  انسان دريچة از و است نيازمند ديگر انسان به همواره انسان دارد باور او. ستا را مطرح كرده» ديگربودگي«
با مطالعة آثار  .است ديگري انسان، موقعيت شناخت و گيري شكل در تأثيرگذار عومل از يكي كند و مي نگاه خود به

الصعيدي از مراكش،  ليالهنرمندان زن مهاجر از كشورهاي ايران، عراق، فلسطين، الجزاير، مراكش و مصر آثاري از 
دهد اين زنان مهاجر خـط   نتايج بررسي نشان مي. شيرين نشاط از ايران و هيف كهرمان از عراق انتخاب شده است

اند تا هويت  اند و برآن ار برده و در موقعيت ديگري دست به خلق اثر زدهشان به ك را براي بيان هويت و ديگربودگي
  .شان را نمايش دهند و ديگربودگي
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  مقدمه
سـابقة  . خط اگرچه عنصر اساسي زبان است، جايگاه مهمي در هنرهاي تجسمي پيدا كرده است

خوشنويسـي در جوامـع   . عنوان هنر مستقل، در قالب خوشنويسي شـناخته شـده اسـت    ، بهخط
خوشنويسي در معماري و . آيد اسالمي به دليل كتابت قرآن ارزش هنر ارزشمندي به حساب مي

استفادة هنرمندان از خط فقـط بـه آثـار خوشنويسـي     . شود هاي نگارگري نيز ديده مي در نسخه
سـابقة اسـتفادة هنرمنـدان از    . ار وارد هنرهاي تصويري نيز شده استمنحصر نيست، بلكه نوشت

پيشگامان مكتب كوبيسـم نوشـتار را وارد   . گردد خط در هنرهاي تصويري را به هنر مدرن بازمي
نوشـتار نـوعي   . آثار هنري كردند و اين روند در دادائيسم و سپس در هنر پـاپ نيـز دنبـال شـد    

تواند در هنـر نيـز ارجاعـات مهمـي      شود و مي جامعه برقرار مي ارتباط زباني است كه ميان افراد
خـط در  . تـرين ايـن كاركردهاسـت    دادن به فرهنگ و زبان يك منطقه از مهم ارجاع. داشته باشد

خطـوط  . شـود  نـويس و گـاه بـه صـورت چـاپي ديـده مـي        آثار هنرمندان گاه به صـورت دسـت  
يكـي از نمودهـاي   . كنـد  مخاطب منتقل مـي نويس اطالعات زيادي دربارة اثر و هنرمند به  دست

امروزه هنر مهـاجران بـه دليـل دارا بـودن     . توان ديد ارجاع به خط را در آثار هنري مهاجران مي
المللي مورد توجـه قـرار گرفتـه     هاي بين ها و نمايشگاه ها در حراج مضامين ويژه و حضور آثار آن

جغرافيا با زباني ديگر مواجـه هسـتند و اسـتفادة    واسطة تغيير مكان و  هنرمندان مهاجر به. است
خـط در آثـار هنرمنـدان      از كاربردهـاي مهـم  . اي باشد تواند بيانگر مفاهيم ويژه ها از خط مي آن

عنـوان   واسـطة حضـور در جامعـة ديگـر و خـود بـه       اين هنرمندان به. مهاجر نمايش هويت است
ا در جامعة مقصـد و تعلـق بـه زبانشـان را     بردن نوشتار هويت خويش ر كار ديگري و مهاجر با به

شـوند از   يرهنمـون مـ   بيـان خـود   و كـه انسـان را بـه حركـت     ياتيـ فيك ةهم«. دهند نشان مي
 داتيتا تمه) انيخدا ةو تبارنام نشيآفر نيدر شرح تكو( اسطوره ةلوحان خام و ساده يمدار انسان

، 6[» ابـد ي يمعنا و مفهوم م يگرشدگيدر پرتو د يهمگ يباحسيز يهنر معاصر و مقوالت حضور
. تـوان بازشـناخت   اين ديگربـودگي را عـالوه بـر زبـان در جنسـيت هنرمنـد نيـز مـي         ].156 ص

عنوان ديگريِ جنسـيتي در جوامـع مردسـاالر بـر هويـت       هنرمندان زن با در نظر گرفتن خود به
خلـق اثـر بـه    مثابة ديگري جنسيتي خود محركي بـراي   بودن به زن. كنند متمايز خود تأكيد مي

از  1ميخاييل بـاختين . آيد كه در آثار هنرمندان مورد نظر به بحث گذاشته شده است حساب مي
پـردازي   ويژه جايگاه ديگري نظريه شناسي و به شناسي، نشانه انديشمنداني است كه در حوزة زبان

علـوم  دو به  نيا نيپرداخت و از ب  يعيو علوم طب يعلوم انسان انيم ةبه رابط نيباخت. كرده است
 انـه يگوگراو و گفـت  يتعـامل را  يدر علـوم انسـان   قيـ موضـوع تحق ، زيـرا  داشـت  شيگـرا انساني 

بـه   و )گفـتن  سـخن ( شيخـو  انيدر حال ب شهيخود هم يانسان يژگيانسان بنا به و«. دانست مي

                                                        
1. Mikhail Bakhtin (1895-1975) 
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مسئلة ديگـري و ديگربـودگي از    ].54 ، ص13[» متن است دنيفرآدر حال  شهيهم گريعبارت د
كه باختين آن را براي شناخت بيشـتر   شناسي فلسفي باختين است شده در انسان مطرح مفاهيم

هـا و   باختين باور دارد هر تالشـي بـراي فهـم جهـان و پاسـخ بـه پرسـش        .برد انسان به كار مي
ين، با توجـه بـه زيسـت هنرمنـد زن در     ابنابر. مقتضيات زمانه منوط به شناخت از ديگري است

اي كـه در آن وارد شـده و هنـر     زن مهاجر براي شناخت خـود و جامعـه   جامعه و تالش هنرمند
شدن با مسئلة ديگري و ديگربودگي از مـوارد پيونـد انديشـة بـاختين بـا آثـار        خلق شده، مواجه

پرسش اصلي اين تحقيق چگونگي استفاده از خـط در آثـار زنـان هنرمنـد مهـاجر      . هنري است
رسش مطرح است كه نقش خط در آفرينش آثار آنان كشورهاي اسالمي است و به عبارتي اين پ

پـوران   ،1شيرين نشاط: اند از هنرمنداني كه آثارشان مورد توجه قرار گرفته است عبارتچيست؟ 
، مونا سـعيد  7كهرمان يف، ه6لصعيديا ليال، 5سوزان هفونا ،4، پرستو فروهر3، سارا رهبر2ينچيج

مندان زن مهاجر در آثارشـان از خـط اسـتفاده    اين هنر. 10ريجك يليام و 9، شهزيا سكندر8كمال
از ميان اين هنرمندان براي بررسي دقيـق نقـش خـط در آثـار هنرمنـدان مهـاجر زن،       . اند كرده

از مراكش، شيرين نشاط از ايران و هيـف   الصعيدي ليال. آثاري از سه هنرمند انتخاب شده است
نان هنرمند مهاجر شباهت بيشتري به كهرمان از عراق هنرمنداني هستند كه آثارشان در ميان ز

آثار منتخب از زنان هنرمند مهاجر كشورهاي اسالمي با توجه به آراي در اين پژوهش، . هم دارد
  .هاي او در حوزة ديگربودگي تحليل خواهد شد و با توجه به ديدگاه ميخاييل باختين

  روش تحقيق
اي انجـام   گردآوري اطالعات كتابخانـه اين پژوهش، كه با روش كيفي و توصيفي تحليلي و روش 

از ميـان هنرمنـدان زن   . كند شود، آثار هنرمندان زن مهاجر كشورهاي اسالمي را بررسي مي مي
انـد، ده هنرمنـد    شنويسي خلـق اثـر كـرده   خومهاجر كشورهاي اسالمي، كه با استفاده از خط و 

نرمنـدان زن مهـاجري   در ايـن گـزينش، تـالش بـر آن بـوده ه     . شده انتخاب شده است شناخته
هاي معتبـر نمـايش    ها در گالري المللي شناخته شده باشند، آثار آن انتخاب شوند كه از نظر بين

شـده   اي كه چندين اثر شـناخته  به گونه ؛داده شده باشد و استفاده از خط در آثار آنان بارز باشد
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6. Lalla Essaydi (1956) 
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ر ايـن هنرمنـدان، آثـار سـه     با مطالعـة آثـا  . گرفتن از خط و خوشنويسي ارائه داده باشند با بهره
وجوه اشتراك آثار لـيال الصـعيدي، شـيرين نشـاط و     . هنرمند وجه اشتراك بيشتري پيدا كردند

هيف كهرمان بيان محتواي ديگربودگي در دو شاخصة غم غربت و دوري از وطن و بيان انتقادي 
حتـواي آثـار آنـان    شدن ابعاد گوناگون استفاده از خط، م براي روشن. نسبت به جايگاه زنان است

در پايان، جدولي ارائه شـده اسـت كـه نتـايج را بـه      . به كمك انديشة باختين بررسي شده است
  .دهد شده نشان مي صورت خالصه

  پيشينه
تـوان بـه مقالـة     ويژه هنر كشـورهاي اسـالمي، مـي    در حوزة پژوهش استفاده از خط در هنر و به

از ديويـد   1389اشـاره كـرد كـه در سـال      »گرافي مدرن اسـالمي و پيشـگامان   الگوهاي كالي«
نويسنده در اين مقالـه بـه   . در نشرية مطالعات زنان خاورميانه به چاپ رسيده است 1سيمونويدز

پردازد، اما تأكيد اين مقاله بر هنرمنـدي   دهند مي گرافي انجام مي هنرمندان زن معاصر كه كالي
ماية مذهبي  بررسي آثار هنرمندان با درون حوزة بحث اين مقاله. است 2ترك به نام هيالل كازان

 رانيـ در ا نينو يسينوشخو يو بررس ليتحل ؛يسيشدن در خوشنو يجهان«. مذهبي و ديني است
نقـد  در نشرية  فرد يرضو نيحساز  1393اي است كه سال  عنوان مقاله »خط يبا تأكيد بر نقاش

نقاشـي خـط در آثـار     اين مقاله به شناسايي موقعيت خوشنويسـي و . چاپ شده استهنر  كتاب
گرفتـه تـاكنون    با توجه به مطالعات صورت. پردازد هنري ايراني و اقبال آثار در عرصه جهاني مي

ويژة به زبان فارسـي،   پژوهشي دربارة آثار زنان مهاجر كشورهاي اسالمي در حوزة كابرد خط، به
وجـه نـوآوري   . اسـت هـي   شده عموماً در قالب گزارش نمايشـگا  انجام نشده است و موارد منتشر

  .اند مقاله بررسي آثار هنرمندان زن مهاجر است كه از خط در آثارشان استفاده كرده

  باختين و انديشة ديگربودگي
افالطـون و ارسـطو، در    يهـا  اسـت كـه در نوشـته    يمهـم فلسـف   ةمسئل يگريد اي 3يگربودگيد
الكـان   ةشـ يو در اند دگريـ و زمان ها يدر هست يگربودگيروح هگل، در معضل د يشناسداريپد

حـوزه   نيـ در ا زيـ ن سـتم يقـرن ب  شـمندان ياز اند نيبـاخت  ،نيهمچنـ ]. 144 ، ص3[حضور دارد 
امـا بعـد از مـرگ او     ،افتنـد ين ياقبـال چنـدان   اتشيـ آثار او در زمان ح. كرده است يپرداز هينظر

 يشناسـ  جامعه يا رشته  انيبه مطالعات م نيباخت شيگرا ليدال نياز ا يكي. شناخته شدند شتريب
تـودوروف و   .افـت ي ياقبـال جهـان   1970 ةبود كه بعد از مرگ او و در ده يشناس و زبان اتيادب

                                                        
1. David Simonowitz 
2. Hilal Kazan 
3. Otherness 
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 يگومنـد و تودوروف در كتاب گفـت . داشتند نيباخت يو معرف ييدر شناسا ينقش مهم ستوايكر
 ،يشناسـ  معرفـت  ياصـل  ةمحقق را به چهار دسـت  نيا ةموضوعات مورد مطالع ن،يباخت لييخايم
 نيبـاخت ]. 52 ، ص13[» كرده است ميتقس يفلسف يشناس و انسان اتيادب خيتار ،يشناس ازبانفر

كه او از زبان در نظر دارد با وجـود   يمفهوم. زبان قائل شده است يبرا ژهيو يدر مطالعاتش نقش
 يشناسـ  از زبـان  نيبـاخت . اسـت  زيبا آن متمـا  يا به گونه ،است يشناس راه زبان ةدهند آنكه ادامه

 ،يگـر ياصـطالحات نفـس و د  . ادامـه داد  گـر يد ياما آن را به نحو ،آغاز كرد 1دوسوسور نانيفرد
 يدر منطق مكالمه استفاده شده است كه مبان شيها دگاهيد انيب يبرا 3ييصدا چندو  2وگو گفت
انسان به كمك . مهم شناخت انسان زبان است يابزارها از يكي. گردد يم باز يشناس ها به زبان آن

و اسـاس ارتبـاط او بـا جهـان      هيـ زبان پا نيبنابر ،كند يم انيخود را ب ةشيو اند شدياند يزبان م
زبـان  . وگو و به قدمت عمر بشر است گفت يبرا يگريانسان و د انيم ةزبان واسط. است رامونيپ

ـ   گرانيامروز حاصل سخن د بـاور دارد   نيبـاخت . سـت يان ممكـن ن است و تصور جهان بـدون زب
نوشـتار  . وگـو شـكل گرفتـه اسـت     و در ارتبـاط و گفـت   سـت يو تنها ن كهيما در جهان  تيموقع
 يهـا  از نوشـته  يبخشـ . زبان را به همـراه خـود دارد   تيارزش و اهم نياز زبان ا يبخش منزلة به

از  ييهـا  در بخـش  زيـ كـه خـود ن   شناسـند  ياو مـ  يفلسـف  يشناسـ  را با اصطالح انسـان  نيباخت
ـ . انسـان اسـت   يگربـودگ يبخـش متمركـز بـر د    نيا. به آن اشاره كرده است شيها نوشته  نياول
 نياسـت كـه تـا آخـر     1924تا  1922 نيب يها سالارتباط متعلق به  نيدر ا نيباخت يها نوشته
كـه  گـاه   آن ،خـود  تيـ از همان آغاز فعال نيباخت«. دهد يرا نشان م اش دهيثبات عق شيها نوشته

بـا   ،ارائـه كنـد   يهنر نشيآفر فيدر توص و خصوصاً يباشناسيدر ز يمنسجم يةتا نظر كوشد يم
و  ريـ در مطالعات خود همـواره بـه غ   نيباخت]. 147 ، ص5[ »شود يمواجه م يگربودگيپرسش د

تمـدن   نيو شناخت او از ا شناخت ياو تمدن غرب را خوب م. داد ينشان م يا ژهيتوجه و يگريد
عنـوان تمـدن    تمـدن غـرب بـه    زيبرسـد و تمـا   يگـر يد يو صدا يگرياو را بر آن داشت تا به د

دو  انيمكالمه م ر،يو غ يگريشدن د و مطرح نديفرا نيدر ا. مطرح كند يگريشده را با د شناخته
در آن حاضـر   گـران يو سـخن د  مياوريكه ما به زبان ب ستين يكالم چيه. شود يشخص مطرح م

اسـت كـه همـواره     نيـ ا يسـخن انسـان   تيخاصـ . پاسخ اسـت  يواقع، نوع در ،ير سخنه. نباشد
تأكيـد   ].352 ، ص18[» وجود، حـداقل دو صـدا الزم اسـت    يو برا يزندگ يبرا«. دارد يمخاطب
انسـان و   يهست كه از آنجا. از معادله دانست يمين توان يرا م يگرياست و د يگريوگو بر د گفت

اسـت   يگـر يد اي ريغ يصدا نيباخت ياصل يمشغول دل ابد،ي يتنها در ارتباط معنا م يجهان آدم
 يشناسـ  از انسـان  يا جنبه نيو ا كند يتوجه م يانسان در هست تيبه موقع نيباخت]. 35 ، ص1[

در  يگـر يبرخاسـته از نقـش د   شـود  يمطرح م نيباخت شهيكه در اند ييتكثرگرا. اوست اتينظر
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امـا از دو جهـت بـا     ،خـود را دارد  ةژيو يو مكان يانسان مختصات زمان. استفهم انسان از جهان 
او در شـناخت خـود    ييمختصـات و توانـا   نيبودن او به ا آگاه ياول. است تفاوتموجودات م ريسا

 يكـ ي. شكل گرفته اسـت  تيو هو تيموقع نيعمل او پاسخ انسان به ا. عمل اوست ياست و دوم
شـناخت   ةاو هم قو، زيرا است گريانسان د ت،يو شناخت موقع يريگ در شكل گذاراز عومل تأثير

متولد شده است كه فرهنـگ و آداب و رسـوم و سـنت و     يدر جهان نانسا. و عمل دارد يو آگاه
از او موجـود   شياو همـه پـ   يايـ زبـان او و جغراف  .از او شكل گرفتـه اسـت   شيها پ اجتماع سال

كه تا چه انـدازه   دهد ينشان م نيشده است و ا نيياو تع يبرا زيتولد و نام ن خيتار يحت. اند بوده
 سـت ين يگرياز حضور د يدر انسان خال زيچ چيه«. دارد تيمانسان اه يدر زندگ يگريحضور د

  .]10 ، ص10[ »اندازد يجهان شخص را از شكل م نياز منظر باخت يگريحضور د يو طرد نسب

  خط در هنرهاي تجسمي
 ةدربـار . ه استكردرا ممكن  خيگام در ثبت تار نينخست، زيرا استانسان   اختراعات مهم خط از

 ةجـ يدانشـمندان معتقدنـد خـط نت    يبرخ«. مطرح شده است يفراوان يها خاستگاه خط پرسش
م .پ3300گمنام در شهر اوروك در حدود سال  يمرد سومر كي ةآگاهان يجوو و جست قيتحق

بـوده   ياز بازرگانان و مقامـات دولتـ   يگروهباورند كه خط حاصل كار  نيبر ا يبوده است و برخ
، 7[ »داننـد  يانسان مـ  يبلكه كشف تصادف ،كه آن را نه اختراع يحال هستند كسان نيع است؛ در

در دل هر متن بـه   تواند يرمزگان م كيعنوان  زبان است و به يوجه بصر انگريخط نما]. 17ص 
 همـة نوشتار موجب شده اسـت نوشـتار در    يها ليپتانس. و بر كل متن تأثير بگذارد ديايوجود ب

 يدر هنرهـا  گذارتأثير يعامل عنوان به يكند و حت دايحضور پ يو هنر يو فرهنگ يابعاد اجتماع
 دهيـ د زيـ امروز و در قالب هنـر معاصـر ن   رينوشته و تصو انيم ةرابط. كند دايورود پ زين يريتصو

 1در آثار باربـارا كروگـر   مثالً ؛ميهست ريمتن و نوشته بر تصو ةشاهد غلب، مدرن ةدور در. شود يم
. ديـ د تـوان  يمـ  سميرا در مكتب كوب شيگرا نيا يها شهياما ر. آشكار است ريتسلط متن بر تصو

، 2كاسـو يمانند پـابلو پ  يهنرمندان. است يسرآغاز استفاده از كلمات در هنر و نقاش سميكوب ةدور
وارد آثـار خـود    سينو لب روزنامه و متن دستنوشتار را در قا يبيترك سميدر كوب... و 3ژرژ براك

 زيـ و در هنر پاپ ن سميدر دادائ. انتخاب كردند وهيش نيا ينام كالژ را برا يمنتقدان هنر. كردند
خـط در هنـر   . هنرمند به كار رفـت  ةديا شينما يها برا عبارت ها و تك جمله عنوان تك نوشتار به

 ينـ يمهـم چ  ياز هنرها يگراف يكال. شود يشناخته م يگراف يبا نام كال نيچ يدر هنر سنت شرق
 يهـا  يبنـد  بيـ خلق ترك تيقابل ينيچ ييحروف الفبا ةژيو شكل و نيينوشتن از باال به پا. است
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. شـود  يمـ  دهيـ د يسـ يخـط در قالـب خوشنو   ،يدر هنر اسالم. را به هنرمندان داده است يعيبد
 همـة در  برجسـته  يگـاه ياسـت و جا  ياسالم ةمهم دور ياز هنرها يكي يسيخوشنو يكل طور به

در  نوشـتار خط و . آوردند يم خداوند را به نوشتار در اتيهنرمندان آ، زيرا دارد ياسالم يكشورها
شده اجرا  يسيخوشنو يها بهيخط در قالب كت يدر نگارگر. گر شده است جلوه زين يهنر نگارگر

 يهـا  انيـ از جر يكـ ي. است ريتصو گر تيروا يو به نوع كند يارتباط برقرار م ريشده است؛ با تصو
 1»هيـ حروف انيجر«كه با نام  شود يشناخته م ياسالم يگراف يبا نام كال زين يمهم در هنر اسالم

 يكـه در نقاشـ   ينوشـتار  يهـا  فـرم  يبرا يمتعدد يها يبند جنبش دسته نيا. شود يشناخته م
در  تـوان  يرا مـ  ياسـالم  ياز كشورها ياريدر نظر گرفته است و هنرمندان بس شوند ياستفاده م

 يگرافـ  يو كـال  يانتزاعـ  يگراف يخالص، كال يگراف يكال ،يتيگراف يكال. كرد ييشناسا انيجر نيا
ـ  ياسـت كـه در آن از حـروف الفبـا     يانيجر هيحروف. آن است يها يبند مياز تقس يبيترك  يعرب
 يسيآن را با خوشنو ديالبته نبا. شود يبهره گرفته م يديتجر عمدتاً يها يبند بيخلق ترك يبرا

ـ  يهنرمندان از الفبـا  ةبا وجود استفاد. دانست يكي ياسالم ـ 1940 ةاز دهـ  يعرب  يـة انيب ني، اول
. شـد منتشـر  » The One Direction« شـگاه يدر نما 2توسط البود الواحد 1971 سالدر  هيحروف

 زيـ زبـان را ن  يبعد هنرمندان عرب زبان و فارس ياما كم ،آغاز شد ياز هنرمندان عراق هيانيب نيا
 ].22 ، ص21[ كننـد  يدر اثـر خـود اسـتفاده مـ     زيـ ن يغرب يها كيغلب از تكناها  آن. برگرفت در

 تـوان  يمـ  زيـ و در مكتـب سـقاخانه ن   رانيـ برخورد با خط را در هنر معاصـر ا  وعن نيا ،نيهمچن
. مكتب منجر سقاخانه شد يريگ به شكل 1330 ةنقاشان نوگرا در ده يها كوشش. مشاهده كرد

 ينئيتز يهنرهاة نياز گنج يريگ را در بهره تيبا هو يبه هنر دنيمكتب راه رس نيهنرمندان ا«
بـود كـه در    يهنرمنـد  نينخست يرود زنده نيحس. دانستند يفارس يسيخوشنو ريو ن انهيو عام

 ديـ پد يسـ يكـه تنهـا بـا خوشنو    ،آثـار  نيـ از ا يبعدها به گروه]. 214 ، ص5[» راه گام نهاد نيا
شده ارائـه   يسيمختلف را با خطوط خوشنو يها بيهنر ترك نيا. نام نهادند خط ينقاش ،آمدند يم
خاص  امعن ةدر كارشان بدون افاد يفارس يفرم مجرد الفبا ييبايزهنرمندان از  يبرخ«. دهد يم

و معاصـر   كينوشتن، اشعار كالسـ  با دنديو كوش نداز شعر كمك گرفتنيز  ياستفاده كردند، برخ
هنـر مـدرن و    يبودند كه با توجه به دستاوردها يگروه نقاشان نيا. ارائه كنند يرا در قالب نقاش

از ]. 83 ، ص4[» آثارشـان قـرار دادنـد    ةخـط را سـوژ   ،يسيحروف در خوشنو يبصر يها تيقابل
فرامـرز   ،ييمحمد احصا ،يرانيصادق بر ،ينيبه منصوره حس توان يم انيجر نيجمله هنرمندان ا

  .اند هنر خود را خلق كرده وهيش نياشاره كرد كه تا امروز بد...  و يرضا ماف الرام،يپ
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  خط در آثار هنرمندان مهاجر كشورهاي اسالمي
همچنـين، در مطالعـات جديـد    . جايي از يك مكان به مكان ديگر اسـت  مهاجرت به معناي جابه

از اصل يوناني و بـه معنـاي    1واژة دياسپورا. شود نيز نام برده ميدربارة مهاجران از واژة دياسپورا 
توسـط   و ديـ آ ينو به حساب م است كه عموماً ياصطالح اسپورايد. پراكندگي و سرگشتگي است

. شـده اسـت   نيـي تب 4فـورد يكل مـز يو ج 3ديادوارد سـع ، 2اسـتوارت هـال  همچـون   يشمندانياند
ايـن واژه  . شـود  يشان اطالق م يمادر نياز سرزم يتيجمع يندگكبه پرا يكل يدر معنا اسپورايد

دارد و بـه   تـر  گسـترده  ييامـروز معنـا   اامـ . رفـت ها به كار  يها و ارمن يوناني ان،يهودي يابتدا برا
ه محبوب شـد  1980 ةبعد از ده ويژه و به شود ياطالق م زيها ن يديمهاجران و پناهندگان و تبع

تعلق فرد  هب اسپورايشود كه د يم يآنجا ناش و مهاجرت از اسپورايد ةواژ زيتما ].4 ، ص14[ است
خـود را بـا كشـور و     ةتالش دارند رابطـ  تيجمع نيا. اشاره دارد أبا مبد يافراد از نظر احساس اي

 يهـا  انسـان . هسـتند أ مبـد  يدهااو رخـد  عيوقـا  ريـ هـا هنـوز درگ   نآ. حفظ كنند أمبد گفرهن
، 24[ دارنـد  يبـا كشـور مـادر    يو اجتمـاع  سياسـي فرهنگـي،   يروابط قـو  معموالً كياسپوريد

منزلة مؤلفة مهم زبان نقشي مهم در هنر مهاجران دارد، زيـرا تغييـر فرهنـگ و     خط به. ]7ـ5ص
زبان از تغييرات مهم در زندگي مهاجران است كه به تبع آن در آثار هنرمنـدان نيـز نمـود پيـدا     

توانـد رويكـرد انتقـادي     كند؛ هم مي فا ميهاي متفاوتي اي خط در آثار مهاجران نقش. كرده است
هنرمنـدان زن مهـاجر   . داشته باشد و هم بياني باشد از دوري و دلتنگي و غـم غربـت مهـاجران   

شان خط را در خـدمت بيـان مضـامين مختلفـي بـه كـار        براي نمايش هويت خود و ديگربودگي
يكاست، در اثر معـروف خـود   گيرند؛ مثالً، اميلي جكير، هنرمند فلسطيني كه امروز ساكن امر مي

روسـتاي   418يك چادر پناهجويان فلسطيني را نشان داده است كه يادماني است براي ويرانـي  
پناهجوي فلسـطيني را روي چـادر يـك     148جكير نام . فلسطيني كه توسط اسرائيل ويران شد

غريـب از ويرانـي   مانده در سرزمين  عنوان افراد جدا ها به آن). 2و  1تصوير (پناهجو دوخته است 
سارا رهبر، هنرمند ايراني كه به امريكا مهاجرت كرده اسـت، خـط   . گويند زندگي خود سخن مي

كـه بـه   ) 3و  4تصـوير  (در يكي از آثار او . زبانانش قرار داده است فارسي را رابط ميان خود و هم
شده  شنويسينوعي هويت و شمايل سياسي، وطني و مهاجرتي دارد، استفاده از خط به شيوة خو

شـود بيتـي از حـافظ اسـت كـه در       آنچه در اثر او خوانده مي. شود و شبيه به خط نسخ ديده مي
رهبـر خوشنويسـي   . ديدي اي دل كه غم عشـق دگربـار چـه كـرد    : سرتاسر اثر تكرار شده است

گيرد؛ اين عناصر فرهنگي هـم از جامعـه    فارسي را در تركيب با عناصر فرهنگي ديگر به كار مي
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عنوان هنرمند ايراني مهاجر، بيشتر  پرستو فروهر، به. شوند د و هم از جامعة مبدأ انتخاب ميمقص
، 1شـده  اتاق نوشتهاو در نمايشگاهي با نام . بر ماهيت خطوط فارسي در آثارش تأكيد كرده است

در موزة هنرهاي زيباي اتريش ارائه شده است، اشعار شاعران بزرگ ايرانـي را   2017كه در سال 
پيچيده و گاه غيرخوانا فرهنـگ و ادبيـات ايرانـي را     هم انتخاب كرده است و با نمايش خطوط در

ديگر هنرمند ايراني، پوران جينچي، با استفاده از خوشنويسـي فارسـي و بـازي    . نشان داده است
او گاهي نيز از خط فارسي روي گل . با تركيبات آن نوعي فضاي بصري شاعرانه خلق كرده است

هـا يـادآور خوشنويسـي در     نويس استفاده كرده است كه اجراي آن شده و به صورت دستپخته 
هـايي هـم    مايـه  نمـايش ايـن آثـار بـا چنـين درون     ). 5تصوير (كاري اماكن مذهبي است  كاشي

عنـوان مهـاجر را    واسطة مذهب اسالم تمايز او به واسطة استفاده از خط فارسي و عربي و هم به به
هنرمند ديگر، سوزان هفونا، در آثارش از عبـارات و اصـطالحات   . كند ويت ميدر جامعة غربي تق

هفونا با . هاي عربي را به تصوير كشيده است او با تركيبات هندسي كلمه. عربي بهره گرفته است
هـا بـا حـروف انگليسـي در كشـور       گرافي عربي و گاه تركيـب آن  الهام از معماري اسالمي، كالي

 دانـش او در اثـر  . گـذارد  هايي از فرهنگ سرزمين مادري را به نمـايش مـي   ميزبان، آلمان، جلوه
مونـا سـعيد، هنرمنـد مهـاجر     . اين وجـه التقـاطي را نشـان داده اسـت     2تر از عسل است شيرين

دادن منبـع نـور از درون آن    ها درون فلز و قرار كاري آن هاي قرآن، كنده الجزايري، با انتخاب آيه
شـهزيا سـكندر،   ). 7و  6تصـوير  (اشاره دارد كه از قـرآن انجـام شـده اسـت     به تفاسير متعددي 

هاي ادبيات عرب و نيز الهام از نگارگري آثـار خـود را    گيري از واژه هنرمند پاكستاني، نيز با بهره
او با اتكا به خوشنويسي زبان و فرهنگ متمايز خود را در در كشور امريكا بيـان  . خلق كرده است

 ليال. خوبي نشان داده است اين وجه را در آثار او به 3شناسي تعليق مجموعه آسيب او در. كند مي
عنوان يـك هنرمنـد    الصعيدي، هنرمند مراكشي، كه به امريكا مهاجرت كرده است، در آثارش به

ي و عكاسـ ، شـن يستالينا ،رتآبـر يف مهاجر زن به مسائل مهاجرت در قالب آثار تجسمي، تركيب
او در مجموعـة همگرايـي   . ي انسان استواقع ةبه انداز كينزداو ثار آ ةانداز .نقاشي پرداخته است

كنـد و سـپس    اند عكاسـي مـي   هايي كه براي نقاش فيگور گرفته ها، زنان را در موقعيت سرزمين
ـ يهنرمنـد ا نيـز  نشـاط  شـيرين  . كنـد  نويس خود پر مي همة تصوير را به خط دست سـاكن   يران

سوژه كـه اغلـب    يها بر كف دست و پا ارش خود اوست و از نوشتهاز آث يبرخ ةسوژ. است كايامر
از خـط فارسـي    خانـة مـا در آتـش اسـت    و  رونمايياو در دو مجموعة  .كند ياند استفاده م زنان

ـ   يريپذبا وجود تأثيرهمچنين هيف كهرمان، هنرمند عراقي، . استفاده كرده است  ي،از هنـر غرب
خـط عربـي بخشـي از ايـن ميـراث اسـت و در       . خود را محفوظ نگـه داشـته اسـت    بومي راثيم

                                                        
1. written room 
2. Knowledge is Sweeter than Honey 
3. Pathology of Suspension 
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با مطالعة . به صورت مشخص از خطوط عربي استفاده كرده است چه كسي استمجموعة عراقي 
هايي از بيان محتوا به كمك خط از آثار به دست آمد كـه در جـدول    آثار اين هنرمندان شاخصه

آثـار   نقش خط و نوشتار در آثار هنرمندان مهـاجر زن  قيدق يبررس يبرا. قرار داده شده است 1
وجـه  زنـان هنرمنـد مهـاجر     انيـ كه آثارشان در م ،كهرمان فينشاط و ه نيريش، الصعيدي ليال

 .هايي آورده شده است ، نمونههم دارد اشتراك بيشتري با
 

 ]32[ 2001يادمان، اميلي جكير، . 1تصوير 

  )مانه(جزئيات اثر يادمان . 2تصوير 
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  ]29[ 2008، سارا رهبر، 32پرچم شماره . 3تصوير 
  

  )همان( 32جزئيات اثر پرچم شماره . 4تصوير 
 

 ]30[ 2011هاي نيايش، پوران جينچي،  سنگ. 5تصوير 
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]28[ 2014زن، مونا سعيد كمال، . 6تصوير 

)همان(جزئيات اثر زن، . 7تصوير 
)نگارندگان: مأخذ(بندي محتواي آثار هنرمندان زن مهاجر كشورهاي اسالمي  طبقه. 1جدول 

بيان محتوا به كمك خط
مقصد 
مهاجرت

محل 
تولد اثر نام  شماره

رويكرد 
انتقادي به 
جايگاه زنان

اشاره به
هاي  تقابل

سياسي و 
اجتماعي

غم غربت 
و خاطرة 
وطن

   شيرين  رونمايي  ايران  امريكا
  1 نشاط

 امريكا  ايران
هايسنگ

 نيايش
پوران
 جينچي

2

  امريكا ايران سارا رهبر پرچم 3 

 پرستو  شده اتاق نوشته ايران آلمان
 فروهر

4  
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بيان محتوا به كمك خط
مقصد 
مهاجرت

محل 
تولد اثر نام  شماره

رويكرد 
انتقادي به 
جايگاه زنان

اشاره به
هاي  تقابل

سياسي و 
اجتماعي

غم غربت 
و خاطرة 
وطن

  آلمان  مصر
تردانش شيرين
 از عسل است

سوزان
هفونا 5

  امريكا  مراكش
 همگرايي
  ها سرزمين

ليال
لصعيديا 6 

  يادمان فلسطين امريكا  
اميلي
جكير 7 

   امريكا  عراق
مقررات منع

 آمدورفت
هيف

كهرمان 8  

   
/كانادا
امريكا مونا سعيد  زن  الجزيره

 كمال
9

  امريكا  پاكستان
شناسيآسيب

 تعليق
شهزيا
سكندر 10  

بـه كينزداو بزرگ و گاه ثار آ ةانداز. موضوع اغلب آثار الصعيدي زنان هستند :الصعيدي ليال
كنـد و شـدة زنـان اسـتفاده مـي     هايش از فيگور عكاسـي  او در مجموعه. ي انسان استواقع ةانداز

برخي از فيگورهاي زنـان او برگرفتـه از. كند نويس خود پر مي سپس كل تصوير را به خط دست
آورند را به ياد مي مانههاي كالسيك غربي هستند و آثار مشهوري مانند المپيا  هاي نقاشي پيكره

يدر حـالت  و يكـوف خـط   برگرفتـه از  ي كه او در آثارش استفاده كرده اسـت خط). 9و 8تصوير (
همچنـين، گـاهي ايـن خـط در .و خط معنادار در نوسان است يكيگرافهاي تصويري نماد انيم

تركيب اين دو الصعيدي با. به كار رفته است1غتيتاماز اي يغيآماز و نوشتار زبان خطبا  بيترك
. دهـد  نشان مي شدة آمازيغي و خوشنويسي فاخر كوفي را با خط فراموش واالفرهنگ  تضادخط 
شود، بـه نـوعي به عنوان هنر سنتي زنان منطقه انجام مي حنا نويس، كه با دست  ، خطنيهمچن

بـه تضاد فرهنگ واال و غير واال هـم . كرده استاحاطه  همچون پوشش و كفني است كه زنان را
گـاه. عنـوان جنسـيت ديگـر اشـاره دارد     رفتة بوميان منطقه و نيز به تضاد زنان بـه  ياد فرهنگ از

مـتن را در لصعيديا. و گاه كامالً بدون معناستاشاره دارد  و شعر خاصي به متن خاصكلمات 
او. كنـد  مـي  بيترك ش نشان داده شده استيها كه در عكس يو ارتباط با زنان تيپاسخ به موقع

گـاهتسـلط دارد   يكه به زبان عرب يا نندهيب يبرا يحت نيشود، بنابرا آشفتهدهد متن  اجازه مي

.]93، ص17[ ن مراكشي استاو زبان اولين ساكن قايشمال افر ةمنطقمتعلق به بربر كه  يها ز زبانا. 1
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را زنـان  كـه   كند آغوش عمل مي كيعنوان  خط بهبه عبارتي،  .است ييقابل رمزگشا ريغكلمات 
هـا   در اثـري از مجموعـة همگرايـي سـرزمين    . احاطه كرده استها را  نگه داشته و آن درون فضا

هـاي او را ترجمـه كـرده     دان و كيوريتور بخشـي از نوشـته   تاريخ 1ايزولد بريمر) 11و  10تصوير(
 اديـ بـه   شـتر ي، بديشما بخوان شتريهرچه ب. برقرار است اهاؤيو ر تيواقع نيب ييگوو گفت«. است

چون خونِ  اند كاغذ نوشته شده يكه رو يكنم كلمات ياحساس م. كنم يدرك م شتريورم و بآ يم
 كو در دانـم  يمـ  شـتر يمـن ب  د،يـ شـما بخوان  شـتر يهرچـه ب . است بر كاغذ از پوستشده  جاري

» ؟خودمختـارم  يكـاف  ةبه انـداز  دنيد اؤير يبرا من ايآ ؟يخودكش ايتولد است  نيا ايآ. كنم يم
اند  به نقاش زل زده) زنان بومي(شود كه زنان آثار او  در برخي از تصاوير ديده مي]. 13، ص 23[

واقع، اين زنـان   در. ميان فيگور عكاسي و هنرمند و نيز مخاطب رخ داده است وگويي گويي گفت
شـده عنصـري    همچنين، زبان استفاده. ها خيره است كسي به آن گويي نقش ديگري را دارند كه

عنـوان ديگـري و    زنـان بـه  . خواند است كه ناخودآگاه مخاطبان كشورهاي عربي را به خود فرامي
اين اثر در ارتباط با انسان ديگر كـه بـه او چشـم دوختـه اسـت      . عنوان ديگري هنرمند مهاجر به

 ونديپ يگريرا با د يواقع است كه و يبر مرز يتمام انسان همواره و به«. اهميت پيدا كرده است
بـه   يدوزد و از چشـم و  يچشـم مـ   گـر يخود به چشمان شخص د كردن به نگاه ياو برا. دهد يم

اش به نقش زنان و به نگاه  زمان با بيان هويت و ريشه لصعيدي هما .]151 ، ص6[» نگرد يخود م
در ايـن اثـر پاسـخي بـه      مدل به مخاطب نگاه .كند كه در ارتباط با مردان است اشاره مي 2خيره

عنـوان يـك هنرمنـد زن مهـاجر چـالش زن       بنابراين، براي او به. جامعه و نگاه مردساالرانه است
اهميـت ايـن موضـوع بـراي زنـان       .ردساالر نيز مطـرح شـده اسـت   عنوان ديگري در جوامع م به
عنوان ديگري هم در جامعه مبدأ و هـم در جامعـة مقصـد     ها به آن. عنوان ديگري روشن است به

اگرچـه خـط و نوشـتار تنهـا     . انـد  حضور دارند و براي بيان اين ديگربودگي به خط متوسل شـده 
در انسـان   يگـر يد. ني در تفسير اثر هنري داردعنصر اثر آنان نيست، حضور آن نقشي انكارنشد

خت مـن  شـنا  نديكه فرا يا به گونه؛ شود يشناخت مطرح م ياصل يةسو منزلة  به نيباخت يشناس
  ].69 ، ص8[ ستين ريپذ امكان يگريبدون وجود د

                                                        
1. Isolde Brielmaier 

سؤال بردن  ريو ز نهيخود در آ ريفرد بالغ به تصو ستنينگر حيتوض يبرا. از الكان است ياصطالح رهياژه نگاه خو. 2
  ].91، ص11[شود  يبا آن مواجه م يرونيب يءخود بر ش تيهو ةاستقالل خود، كه با مشاهد
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  ]27[ 2008، زن حرمسرا زنان مراكشي،از مجموعة  الصعيدي، ليال. 8تصوير
  

  ]همان[ 2008، زن حرمسرا زنان مراكشي،الصعيدي از مجموعة  ليال. 9تصوير

  ]همان[ 2000، ها همگرايي سرزمين الصعيدي، از مجموعة ليال. 10تصوير
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  )همان(  2000، ها همگرايي سرزمين جزئيات اثر،. 11تصوير
  

 در محـور او آثـار  عمـدة  و  داردبومي از زندگي و جامعه ايران  اي ريشه او آثار :شيرين نشاط
 ةمـوز  اي دارد و شـده  نشاط هنرمندي است كه آثار شـناخته . است زندگي و موقعيت زنان ايراني 

هاي سـياه   تقابل. نمايش داده است 2007اي از آثار او را در سال  مجموعههنرهاي معاصر برلين 
را هنر دنياي غرب  بودن آثار نشاط وجه ديگري. و سفيد و مرد و زن از وجوه تمايز در آثار اوست

 يبـه ابـزار   شيهـا  ها و عكـس  لميزن در فبه نگاه  عنوان يك مهاجر از او به .اند به نمايش گذاشته
 شـود  يكه مطرح م يمياز مفاه يكيدر مهاجرت  .كند استفاده ميارتباط  يبرقرار يقدرتمند برا
آن  هـا  تيو شخصـ  تيـ دادن به هو دارد و در شكل تيبا هو تنگاتنگ اي مكان رابطه. مكان است

تحـول در   ،نايبنابر. كند يجا م هجاب زيخود را ن تيكردن مكان، شخص جا هفرد با جاب«. ثر استؤم
بنابرين هنرمند مهاجر بـا تغييـر    ].100 ، ص2[» است تيو شخص تيمكان برابر با تحول در هو

كـار   ةدامن .تر براي او مطرح نبوده است كند كه پيش اش با مفاهيمي برخورد مي در مكان زندگي
 كيـ عنـوان   خـود بـه   تيـ هو قينشاط از طر. است تيهو و در قالب بيان استينشاط فراتر از س

، يآزاد جملـه  از يتـر  ل بزرگكند تا در مورد مسائ يم خلق زن هنر كيعنوان  و به ي مهاجررانيا
 ةواژ .اسـت  هيال نداي چ اشاره به حجاب در آثار او اشاره. صحبت كند ديبعدرد تو  ، جامعهتيفرد
 يهـا  در فرهنـگ . اشـاره دارد  تيـ واقع نيـ مختلـف ا  يقلمروها نيپرده به مرز ب ايحجاب  يعرب

ـ  ،يو خصوصـ  يعمـوم  يفضا نيب يمرزها شامل مرزها نيا ياسالم  ايـ مقـدس   يقلمروهـا  نيب
بـه عبـارتي، انتخـاب زنـان در ايـن پوشـش        .و جهان خارج اسـت  يفرهنگ اسالم نيو ب يويدن

اغلب آثارش از خط فارسي در  نشاط. نمايش اين جايگاه و نيز موقعيت زنان در اين جايگاه است
 در .اشـد كند و استفاده از آن موجب شده است وجه ديگربودگي در آثار او پررنـگ ب  استفاده مي

او در ايـن مجموعـه از نوشـتة روي عكـس     . ارائه شـد  زنان اهللاآثار او با نام   مجموعه 1990ة ده
شـاعران زن   ويـژه  شـاعران ايرانـي و بـه    اشعار از ييها بهيبا كتها را  او عكس .استفاده كرده است

از كـاوش  دامنة محتوايي اين اشـعار  . مانند فروغ فرخزاد و طاهره صفارزاده پوشانده است يرانيا
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مشـاركت زنـان در    يگرفته تا دعوت مبـارزان بـرا  و نيازهاي زنان و آرزوهاي آنان  اه در خواسته
دوباره به آفتـاب سـالمي خـواهم    در يكي از تابلوهاي او شعر ]. 232، ص19[است  رانيانقالب ا

بـه  / ده جويبار كه در من جاري بوب/ به آفتاب سالمي دوباره خواهم داد: قابل شناسايي استداد 
هـاي خشـك    از فصـل  به رشد دردناك سپيدارهاي باغ كه با من/ ابرها كه فكرهاي طويلم بودند

نشاط به شعر فارسي دلبستگي دارد و باور دارد استعاره بخش ). 13و  12تصوير ( كردند گذر مي
اسـتفاده از شـعر فـروغ را     او. هاي بسياري گفت توان سخن مهم اشعار فارسي است كه با آن مي

گيـرد كـه    داند و به اين دليـل آن را بـه كـار مـي     عنوان بخشي از فرهنگ و شخصيت خود مي به
صـورت،   يرو هـا  فرخـزاد و نوشـتن آن   اشعار ينينشاط با بازآفر« .شود توسط مردمش درك مي

ـ در رابطـه بـا تقابـل    احساسـات خـود را    نوعي پيوند را ميانزنانه،  يدست و پاها ــ   سـنت  نيب
در فرهنگ جوامـع وجـود   هنوز هايي كه  تقابل. كند مي انيغرب، زنان و مردان بـ  ، شرقتهيمدرن
» رو در اثر خود از شعر استفاده كـرده اسـت   اين كند و از او اين پيوند را از اشعار دريافت مي. دارد

برده است كه شاعر از شعري از طاهره صفارزاده بهره ) 15و  14تصوير (نشاط در اثر خود  ].15[
گرمـت   يهـا  از جان گذشته با دست يا .ها ملحق شود خواهد به آن رزم مي در آن از برادران هم

 يهـا مـن بـا صـدا     ببرادرم ش يخوب ا يا ميزيخ هم بپا با/ تو هستم دمن شاه ريدست مرا بگ
انقـالب، در زمـرة   عنوان يكي از شـاعران   صفارزاده، بهشعر ... . شوم يم داريتو از خواب ب يرهايت

خـواهي را   شود كه مفاهيمي مانند شهيد و بيان رنج و درد و عـدالت  ادبيات مقاومت شناخته مي
نويسـد و گـاه در    نشاط گاه اشعار را در همـان شـكل اوليـة خـود مـي     . ]12،ص12[كند بيان مي

 يايـ از دن يا نشـاط پـرده   يكارهـا  ،يناظران غرب يبرا .كند نوشتن اشعار تغييراتي نيز ايجاد مي
استفاده از خـط فارسـي بيـانگر توجـه او بـه فرهنـگ سـرزمين        . ديرا به عقب كش شرقي پنهان
انتخاب اين زبان براي نقش بستن روي بوم و آن هم بـه صـورت شـعر در يـك     . اش است مادري

تـوان   مي .كند بودن خود را تكرار مي زبان، توسط يك زن مهاجر جايگاه ديگري جامعة غيرفارسي
عنوان ديگري و استفاده از خط  با بيان هويتشان بهار نشاط و ديگر هنرمندان مورد بحث گفت آث

محـوري را نفـي كـرده و بـا اسـتفاده از عناصـر فرهنگـي         سـويگي و تـك   عربي يـا فارسـي تـك   
بنـدي منسـجم دسـت     شده به يك تركيـب  سرزمينشان و تركيب آن با معيارهاي هنري شناخته

 يهـا  هيـ نظر كند تأكيد مي) پس هستم شمياند يم(ي دكارت ةخودبسند يبا نف نيباخت«. اند يافته
پـس مـن    ،يتـو هسـت  ة شـ ياو اند. سـت يپرسش انسان ن يپاسخگو گريمحور د شناسانه و من من

  ].72 ، ص8[ »دهد انيپا يمحور كند تا به اقتدار تك يآن م نيگزيهستم را جا
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]30[ 1993،راز آن هستممن ، رونماييشيرين نشاط،از مجموعة . 12تصوير

)همان( من راز آن هستمجزئيات اثر . 13تصوير

] 30[ 1994، خانة ما در آتش استشيرين نشاط، از مجموعة . 14تصوير 
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  )همان( 1994، خانة ما در آتش استجزئيات اثر از مجموعة . 15تصوير 
  
يكـا مهـاجرت كـرده اسـت،     عنوان هنرمند عراقي كـه بـه امر   آثار هيف كهرمان، به :كهرمان يفه

در كشـور  اسـت؛ هنرمنـدي كـه     يگريعنوان د به در كشور مقصد يك مهاجر ةدوگان تيموقع شينما
 ت يـك وضـعيت دوگانـه اسـت؛    مهـاجر . شود ين جامعه شناخته نمآاز  يعنوان عضو به گريد زين أمبد

 نيـ ا. شـده اسـت  كه پشت سر گذاشته  يمكان يگريو د مقصد مهاجرت استكه  ياساس مكان بر يكي
زخم اسـتعمار را   و هنر، استيكه سكند  انه ايجاد ميخالق يا زهيحال انگ نيع در ،دردناك وضعيت كي
ة غالب دربـار  دگاهيبلكه در مواجهه با د ي،رگتنها در مورد آوا كهرمان نه يكارها«. دهد يم ونديم په به
 كهرمـان  ].16[» اوست يزندگ ياز معما ياسيمداوم و س ييبازجو كياو  يكارها. است‘  ها آن’ و‘ ما’

از خـط  » عراقـي چـه كسـي اسـت    «او در مجموعـة  . دارد ييآشنا ييعرب و اروپا ،يرانيا ،يبا هنر ژاپن
 1يريـ مقامـات حر هـاي كهـن ادبيـات عـرب،      عربي استفاده كرده است و منبع الهام او يكي از نسـخه 

كنـد، گـاه زبـان     ابسمان عراق را مطرح مـي اگرچه كهرمان مضامين جدي دربارة زنان و اوضاع ن .است
گنجانـدن  آمـد،   و يا مقررات منع رفـت  Courfewدر اثر كهرمان با نام . شود طنز نيز در كار او ديده مي

او مشتاق بود كـه مـتن را بـه    . او بود يمجدد خودخواسته كهرمان با زبان مادر يياز آشنا يبخش متن
نوشـتة ايـن اثـر    . خود را حفظ كنـد بودن  يبودن و اصطالح يرسم رينگه دارد تا غ سينو صورت دست

مـرد بـه    كيـ «. شـود  ها از نكته يا طنز استفاده مـي  حاكي از يك سنت عراقي است كه به قول عراقي
وضـعيت  شـب   11دارد ساعت  فهيشود و وظ يبه او اسلحه داده م. وندديپ يدر عراق م يتيامن يروهاين

 يشـب مـرد   10سـاعت  . كند كيشل رونيرا به ب يآن زمان هر كسرا اجرا كند و در  يالخروج ممنوع
نشـده   11 عتهنوز سـا  شليك كرده، كه چرا پرسد ميمافوقش از او . كند يم كيو به او شل نديب يرا م
وجود ندارد كـه او بـه موقـع در     يراه چيحال ه هر به، شناسم يدهد، من آن مرد را م ياو پاسخ م. است

اين متن هم به الهام كهرمان از شيوة استفاده از متون مقامات حريـري اشـاره دارد    ].20[ »خانه باشد
 ييتقدم زنـان در بازنمـا  همچنين در اين تصوير . كند و نيز نقدي اجتماعي به وضعيت عراق مطرح مي

ي كه به صورت سـنتي نقـش اجـراي خطـوط خوشنويسـي در      كه مردان يحال ، درشود ي ديده ميبصر
 يبـرا هنرمنـد  روش و ايـن   كننـد  يآثار او سقوط م يدر انتها هايي به متن تند، اكنونها را داش نسخه

                                                        
 ينـوع  ؛اسـت  ديـ كوتـاه در مـورد ابوز   يها از داستان يا عرب، خالصه كيكالس اتياز ادب يريحر مقامات كتاب. 1

 يولمعمـ  ةروزمـر  يهـا  تيـ ها فعال آن. شود يمختلف ظاهر م يها ها و لباس تيها، موقع كه در مكان يباز حقه
  .دهند يرا نشان م اجهان عرب قرون وسط
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از ). 17و  16تصـوير  ( كنـد  يتكرار مـ  گريبار د بودن را ي است كه وجه ديگريتيجنس يها نقش رييتغ
 اكنـون كه نهفته است  تيواقع نيدر ا يدارد كه به طرز دردناك يتر بزرگ ينظر كهرمان، نوشتن معنا

ـ  حـروف  نيـ ا ها زندگي در خارج از سرزمين مادري او بعد از سال  ايـ  ييكـا يمرا كيـ  ديـ را از د يعرب
شـود   يباعث مـ  فراموشي نيا«. باعث وحشت هنرمند از فراموشي زبان مادري است و بيند مي يسوئد

خـاطر  ه دوباره بو  رميبگ ادي، دوباره سميكنم، بنو يها را نقاش ها را تكرار كنم، آن آن هكه بخواهم دوبار
در تـالش  هيـف   .هيـف حضـور دارد   ديـ جد يها ينقاش نيكه در ا دييبگو ديتوان يم ،نيبنابرا. بسپارم

اي  زبـان مـادري تجربـه    حـس تعلـق بـه سـرزمين و    ]. 25[ »كند يابيخود را باز ياست تا زبان مادر
بودن در سـرزمين   نوعي حس عدم تعلق و ديگري. گويد دياسپوريك است كه كهرمان از آن سخن مي

و غـم غربـت   ي، گانگيخودب از. اش بازگردد و آن را تصوير كند به زبان مادري ميزبان هنرمند را واداشته
توان ديـد كـه هنرمنـد همچنـان بـه       بنابراين، مي .است اسپورياز د ييها خاطرات وطن جنبه بازسازي

بـاختين  . زنـد  آن را پـس نمـي   حفظ فرهنگ و زبان خود پايبند است و با وجود بيان ديگربودگي خود
را بـه   يزيـ ادراك خـالق چ  هم بر اين باور است كه در نتيجة مواجهه يك فرهنگ بـا فرهنـگ ديگـر   

و فرهنـگ   سـت يآن ز در ديبا يدرك فرهنگ خارج يبرا نكهيابه باور باختين، «، سپارد ينم يفراموش
ادراك . خطاسـت  يتصـور  سـت يبه جهان نگر ديفرهنگ جد نيسپرد و از چشم ا يخود را به فراموش

هنرمنـدان   ].170، ص5[ »كنـد  خالق خود را و موقعيت خود را در زمان و فرهنگ خود را انكار نمـي 
بـه   يگـر يبه حضور د ،گذارند مي شيخود را به نما يگربودگيد نكهير با استفاده از خط عالوه بر اجمها

شـود   وارد متن مـي  يگريد ،يا هر كلمه با. است يگريزبان سرشار از حضور د. زبان اشاره دارند ةواسط
در جـدول   ].16، ص12[ شـد  يگريامكان ندارد بتوان مانع حضور د اصوالً .وار ادامه دارد سلسله نيو ا
  .توان مشاهده كرد هاي اين آثار را مي ترين ويژگي ، مهم2

 

  ]26[ 2015، آمد و مقررات منع رفت هيف كهرمان،. 16تصوير 
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  )همان( وآمد مقررات منع رفتجزئيات اثر . 17تصوير 
 

  )نگارندگان: مأخذ(الصعيدي، شيرين نشاط، هيف كهرمان ليال نمود محتواي ديگري در آثار. 2جدول 

  گيري نتيجه
هايي مانند غم غربـت و   مهاجران با تجربه. هاي مهم در جوامع امروز است مهاجرت يكي از پديده

كنـد   اي فراهم مـي  ها عرصه ند و گاه مهاجرت به كشور ديگر براي آنا افتادگي از وطن مواجه جدا
هـاي   اي از تجربـه  مهـاجران همـواره پيشـينه   . ه خود و به سرزمينشان بيندازندتا نگاهي دوباره ب

مهاجران كشورهاي اسالمي نيز بـه دليـل دارا بـودن    . برند فرهنگي خود را به سرزمين مقصد مي
ي از وضـعيت  آگـاه  نيـ ا. انـد  هاي غني اين تجارب را به كشورهاي مقصد منتقـل كـرده   فرهنگ

و هنـر مهـاجران    كرده است دايال و عناصر در هنر مهاجرت نمود پانتقال اشك قياز طرمهاجران 
عالوه بر ايـن، اقبـال   . دهندة اين تغييرات فرهنگي باشد تواند نشان عنوان يك پديدة هنري مي به

زنان نيـز  . كند المللي از هنر مهاجرت بر لزوم مطالعة ابعاد مختلف نمايش اين آثار تأكيد مي بين

نوع خط   نمود محتواي ديگري
  رفته كار به

مقصد و
سال 
 مهاجرت

نگاه انتقادي به جايگاه  نام  اثر
  غم غربت و خاطرة وطن  زنان

تضاد زن و مرد، سنت و 
واسطة بيان  تجدد به

تصويري سياه و سفيد و 
 اشعار فرخزاد

فروغ بازنويسي اشعار 
فرخزاد و طاهره 

 صفارزاده
  امريكا  فارسي

1975  

خانة ما در 
  آتش است
  رونمايي

شيرين 
  نشاط

و تقابل هنر سنتي زنانه 
هنر مدرن با ايجاد خط 

 توسط حنا

نمايش خط محلي 
عنوان خط  تامازيغي به

 شده فراموش

عربي و 
  آمازيغي

 امريكا
1990  

زنان
  مراكشي
 همگرايي
 هاسرزمين

 ليال
 لصعيديا

دادن زنان در باالي  قرار
صفحه و سقوط روايت 

مردان به پايين صفحه در 
اعتراض به جايگاه زنان در 

 نسخ خطي مصور

عنوان  يادآوري خط به
يادگار سرزمين مادري و 
هويت فرهنگي غير در 

 سرزمين ميزبان

 امريكا  عربي
1996  

مقررات منع 
  وآمد رفت

هيف 
 كهرمان
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انـد كـه مباحـث زيـادي      هنرمندان مهاجر آثار تأثيرگـذاري ارائـه كـرده    عنوان بخش مهمي از به
يكي از عناصـر بصـري مهـم كـه هنرمنـدان زن مهـاجر در       . پيرامون آثارشان شكل گرفته است

پرسش اين نوشتار اين است . كنند، خط و خوشنويسي و كلمات است آثارشان از آن استفاده مي
انـد؟ نتـايج ايـن     ز كلمات در آثارشـان اسـتفاده كـرده   كه هنرمندان زن مهاجر با چه مقصودي ا

تحقيق نشان داده است كه هنرمندان زن كشورهاي اسالمي در كشورهاي مقصد بـا اسـتفاده از   
ميخاييـل بـاختين از   . كننـد  بودن و هويت غير خود تأكيد مـي  كلمات و خط و نوشتار بر ديگري

گري براي انسـان همـواره اهميتـي زيـاد     كند دي باختين تأكيد مي. گران اين عرصه است پژوهش
تجربة مهـاجران نيـز بـر    . زند عنوان انسان ديگر دست به تجربه مي دارد و انسان با تجربة خود به
شود  با مطالعة آثار هنرمندان مهاجر مشخص مي. كند شان تأكيد مي نمايش هويت و ديگربودگي

زنـان مهـاجر بـه     .هاسـت  ديگربـودگي آن نوشتار در آثار آنان جايگاهي ويژه دارد و براي نمايش 
شوند؛ هم در جامعة مقصـد و نيـز بعـد از مهـاجرت در      نوعي ديگري و هويت ديگري خطاب مي

الصـعيدي، هنرمنـد    لـيال عنـوان نمونـه    توان به از ميان هنرمندان متعدد مهاجر مي. جامعة مبدأ
و با استفاده از خط عربي و نيز ا. مراكشي را كه به امريكا مهاجرت كرده است، مورد نظر قرار داد

اش و وضـعيت   هاي قـومي خـود، زبـان مـادري     رفتن ارزش بين زمان به از خط محلي آمازيغي هم
مشـاهدة آثـار او در يـك كشـور     . كنـد  زنان در اين منطقه در زير پوششي از كلمات اشـاره مـي  

. كنـد  جنسـيت را آشـكار مـي   بودن او از نظر تمايز زبان و نيـز   درنگ وجه ديگري زبان بي انگيسي
كند به نوعي تصوير زنـان   هنرمند ايراني، شيرين نشاط، كه از خط فارسي در آثارش استفاده مي

او با استفاده از اشـعار شـاعران زن ماننـد فـروغ     . گ با كلمات قرار داده استنرا در ارتباط تنگات
لمان را در آثارش نمايش داده عنوان زن ايراني مس فرخزاد و طاهره صفارزاده وجه متمايز خود به

هاي سياه و سفيد و تضاد معنايي آثارش وجه ديگربودگي را در آثار او تقويت  انتخاب رنگ. است
هـاي كهـن مقامـات     كهرمان، نيز خط عربي را با الهام از نسخه فيهنرمند عراقي، ه. كرده است

هـاي   عنـوان زبـان   طنـي بـه  نقد او در عين اشاره بـه خـط و زبـان و   . حريري استفاده كرده است
او در . بودن او و وضعيت خاص زنان در كشـورش اشـاره دارد   شده در جهان امروز، به زن فراموش

 ةهنرمندان بـه واسـط   نيا. آثارش با طنزي نهاني جايگاه زنان و مردان را به پرسش گرفته است
شـارة انتقـادي بـه    در دو شاخصه نمايش غم غربت و دوري از وطـن و ا  از خط و نوشتار فادهاست

  .اند داده شيخود را نما يگربودگيوجه دجايگاه زنان 

  منابع
از منظـر حضـور    رانيـ جنـگ در ا  رمـان ). 1398(  ميمـر  ي،نيحس ؛ ابوالقاسم ،دادور  ؛شكوفه ،نيآرو] 1[
  .53ـ31، ص 23ش  ،يادب يپژوه متن ،نيباختي بر آرا هيبا تكي گريد
: تهران ،يو هنر يادب ي، مجموعه مقاالت نقدهاو هنر اتيدر ادبمهاجرت ). 1391( دهي، شهاحمدزاد] 2[

  .سخن



  137   ...در آثار هنرمندان زن مهاجرخط و نمود ديگري 

، 33، شحرفـه هنرمنـد  ، كـه مثـل مـن نيسـت     كه مثل مـن هسـت؛ آن   آن). 1389(احمدي، بابك ] 3[
  .145ـ138ص

  .هيرمند: ، تهراناز خوشنويسي تا تايپوگرافي). 1388(السادات  طوسي، عفت افضل] 4[
  .زرين و سيمين: ، تهراننقاشي ايران از ديرباز تا امروز). 1389(، رويين زپاكبا] 5[
: ، ترجمـة داريـوش كريمـي، تهـران    گويي ميخاييل باختينو منطق گفت. )1398(، تزوتان فتودورو] 6[

  .مركز
  .سبزان: تهرانبالرك،  لداي ة، ترجمخط و نوشتار شيدايپ ةخچيتار ).1389( اندرو ن،رابينسو] 7[
و  نيباخت يشناس در انسان يگربودگيو د يگريمفهوم د). 1392(ي نعليحس ،يقباد م؛يمر ا،ني رامين] 8[

 88ـ63، ص40ش، يادب يها پژوهش يةنشر ،يعرفان يشناس انسان
در  نينـو  يسـ يخوشنو يو بررسـ  ليـ تحل ؛يسيشدن در خوشنو يجهان). 1393( ني، حسدفر رضوي] 9[

  .240ـ221ص، 2و  1ش، نقد كتاب هنر، خط ينقاش با تأكيد بر رانيا
، ش هنر يايميك ،نيباختة شيدر اند يگرينسبت متن و د .)1393( مسعود ا،يعل ن؛يحس ،عظيمي] 10[

  .16ـ7، ص 13
انجمن  يزن در آثار اعضا ةكريپ ييقدرت و مقاومت در بازنما). 1395( زهرا ا،يرهبرن تا؛ي، گحمصبا] 11[

  .104ـ89ص، 42، ش13، س باغ نظر ،رانيهنرمندان نقاش ا
طـاهره   و مفهـوم درد و رنـج در اشـعار    تيماه يبررس ).1392(ي مصطف ي،گرج ؛طاهره ،ميرزائي] 12[

 .25ـ10، ص4 اول، ش س ،يو بالغ يهاي ادب پژوهش ةنام فصل ،صفارزاده
  .سخن: ، تهرانها و كاربردها درآمدي بر بينامتنيت نظريه). 1394( مطلق، بهمن رنامو] 13[

[14] Bokharachi Elnaz, (2012). Displacement, Belonging, Photography: Gender and 
Iranian Identity in Shirin Neshat's The Women of Allah (1993-7) and The 
Book of Kings, Arizona State University, United States of America. 

[15] Cichocki, Nina (2004). Veils, Poems, Guns, and Martyrs: Four Themes of 
Muslim Women's Experiences in Shirin Neshat's Photographic Work, 
Thirdspace, volume 4 issue1. 
Https://journals.sfu.ca/thirdspace/index.php/journal/article/view/cichocki/161 

[16] D Mignolo, Walter, (2013). Let the guest be the master: Border thinking and 
the aesthetic potential of migrant consciousness, 
https://hayvkahraman.com/2017/01/22/let-the-guest-be-the-master-border-
thinking-and-the-aesthetic-potential-of-migrant-consciousness-walter-d-
mignolo/. 

[17] Ennaji, M. (2014). “Recognizing the Berber Language in Morocco: A Step for 
Democratization”, Georgetown Journal of International Affairs, 15(2), PP 93-
99. Retrieved March 6, 2021, from http://www.jstor.org/stable/43773631 

[18] Gurevitch, Zali, (2003). “Plurality in Dialogue/ A Comment on Bakhtin”, 
Michael Gardiner and Mikhail Bakhtin. Vol. 3, No. 3. PP 232-256 

[19] Heartney Eleanor, Posner Helaine, Princenthal Nancy, (2013). Sue Scott, After 
the revolution: women who transformed contemporary art, Shirin Neshat: 
Living between Cultures, Munich: Prestel. 

[20] Morris, Natasha (2017). How Iraqi Are you? 
https://hayvkahraman.com/2017/01/27/how-iraqi-are-you-natasha-morris-
2016/ 



  1400بهار  ،1، شمارة 13، دورة فرهنگ و هنرزن در   138
[21] Naef, Silvia, (2019). “Painting in Arabic: Etel Adnan and the Invention of a 

New Language, Manazir Journal: Journal of the Swiss Platform for the Study 
of Visual Arts”, Architecture and Heritage in the MENA Region, V1, Issue 1, 
PP 17-27, DOI: https://doi.org/10.36950/manazir.2019.1.1.2 

[22] Simonowitz, David, (2010). A Modern Master of Islamic Calligraphy and Her 
Peers, Journal of Middle East Women's Studies, Vol. 6, No. 1 (Winter 2010). 
PP 75-102. 

[23] T. Brooks, Sarah, (2014). The Photography of Lalla Essaydi: Critiquing and 
Contextualizing Orientalism, Sawhill Gallery, School of Art, Design and Art 
History, James Madison University. 

[24] Vertovec, Steven, (1997). “Three Meanings of Diaspora, Exemplified Among 
South Asian Religions”, Diaspora: A Journal of Transnational Studies, PP 5-7. 

[25] Zaya, Octavio, (2015). Are we not all foreigners? 
https://hayvkahraman.com/2017/01/21/are-we-not-all-foreigners-octavio-
zaya/ 

[26]https://hayvkahraman.com/ 
[27]https://lallaessaydi.com 
[28]https://monakamal.com/ 
[29]https://www.sararahbar.com/ 
[30] https://www.artsy.net. 
   


