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چکیده 

هنر معاصر تالش دارد از روایت هنر ملی فراتر رود و مبتنی بر تجربه های چندفرهنگی باشد. همانطور که قطر و امارات متحده عربی 

با تاکید بر سیاست های چندملیتی تالش میکنند هنر معاصر منطقه را نمایندگی کنند. چندفرهنگی بودن این کشورها به دلیل 

انباشت نیروی کار خارجی و بین المللی است. اکنون بیش از 80 درصد جمعیت آنها را نیروی کار خارجی تشکیل می دهند؛ لذا ترجیح 

می  دهند سیاست های چند فرهنگی و هنر فراملی را دنبال کنند. در این مقاله به سیاست های هنری این کشورها می پردازیم و این 

پرسش را دنبال می کنیم که تا چه حد توانسته اند در تحقق سیاست های تراملی و جریان سازی هنر در منطقه موفق شوند؟ روش 

مقاله حاضر »تحلیل روند« است که طی آن با تحلیل مجموعه ای از رویدادها )مانند تأسیس موزه ها و نمایشگاه های هنری( و آثار 

هنری )مرور تجربه های هنرمندان(، روند تغییر پارادایم هنر ملی به هنر فراملی مطالعه شد. نتایج نشان داد که سه ویژگی برای هنر 

در پاردایم تراملی می توان برشمرد: 1. خلق جریان جدیدی از هنر اسالمی معاصر به مثابه تجربه ای چند فرهنگی. 2. خلق آثار هنری 

دیجیتال و تکنولوژی-محور، 3. خلق آثار هنر زیست محیطی هم چون فصل مشترک فرهنگ ها و ملیت ها. این تجربه های هنری مورد 

حمایت سیاست های فرهنگی کشورهای منطقه به ویژه قطر و امارات است.
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مطالعات منطقه ای هنر کم تر مورد توجه پژوهشگران در ایران قرار گرفته 
است. در حالی که تأثیر تحوالت منطقه ای بر هنر ایران مؤثر و جریان ساز 
بوده است؛ هم چون تحوالت اجتماعی و فرهنگی در کشورهای خاورمیانه، 
به ویژه در امارات متحده عربی و قطر طی دو دهه گذشته نقش زیادی در 

جریان سازی هنر منطقه داشتند. 
سیاسی  معادالت  در  می کنند  تالش  خاورمیانه  نفت خیز  کشورهای 
منطقه نقش آفرینی  کنند و با تأسیس موزه ها و برگزاری جشنواره ها و 
رویدادهای هنری بر جریان فرهنگی و هنری منطقه تأثیرگذار باشند. در میان 
کشورهای عربی خاورمیانه، قطر و امارات بیشترین تالش را برای اثرگذاری 
فرهنگی دارند و برنامه های بیشتری برای تأسیس موزه ها و رویدادهای 
هنری داشته اند. این کشورها در هم سویی با گفتمان جهانی شدن و هم راستا 
منطقه ای  به  دارند  تالش  جهانی  سرمایه داری  و  آزاد  تجارت  اقتصاد  با 
تاحدی بی طرف و با مدارای فرهنگی تبدیل شوند. به ویژه ُدبِی و دوحه 
خود را شهرهای ترافرهنگی و تراملیتی می دانند که فراتر از محدودیت های 
ملیت های اماراتی، قطری، ایرانی، سوری و عراقی بتوانند به زبانی مشترک 
و نمادین به مسائل مشترک بپردازد؛ این شهرها قرار است تحقق آن چیزی 
باشد که مری لوئیز پرات  آن را »ناحیه تماس«  می نامد. »لوئیز پرات 
هم چون دیگر نظریه پردازان پسااستعماری به دنبال ترسیم موقعیت های 
تعامل، مدارا و هم آمیزی است از همین رو اصطالح ناحیه تماس را به 

عنوان موقعیت ترافرهنگی مطرح کرد. جایی که فرهنگ ها در بستری روابط 
 Pratt,(  نامتقارنی از قدرت استعمار و استثمار با یکدیگر مواجه می شوند
34 ,1991(. مفاهیمی از این دست تالش می کنند تا تعامل میان شرق و 
غرب را نه فقط از منظر سلطه، بلکه از منظر انتقال فرهنگ، تعامل فرهنگی 
و مقاومت فرهنگی مطالعه کنند؛ تا در نهایت رابطه یک طرفه قدرت میان 
استعمارگر و مستعمره را زیر سؤال ببرند« )Behdad, 2016, 14(. همچنین 
این کشورها تالش می کنند یک »ترامکان«  باشند؛ یعنی آن گونه که مارک 
اوژه شرح می دهد، موقعیتی فراتر از محدودیت های جغرافیایی و هم چون 
فصل مشترک ملیت های گوناگون باشند. اما این کشورها با ساختار سیاسی 
طایفه ای و با نظام فرهنگی سنتی چگونه می توانند مرکز این توازن باشند؟ 
در مقاله حاضر به سیاست های فرهنگی این کشورها برای شکل دادن 
به »ناحیه تماس« و »ترامکان« می پردازیم و نشان خواهیم داد که این 
سیاست ها چگونه تجربه های هنری را در منطقه تغییر داده است. لذا دو روند 
را در سیاست های فرهنگی این کشورها دنبال می کنیم: 1. تغییر سیاست ها 
از موزه های ملی به موزه های تراملی، 2. تغییر سیاست ها از هنر ملی به 
هنرتراملی. همچنین شرح داده خواهد شد که تأسیس موزه های جدید و 
برگزاری جشنواره ها، دوساالنه ها و رویدادهای هنری چگونه بر تجربه های 

هنرمندان منطقه تاثیر گذاشته است؟  

روش پژوهش
پژوهش حاضر مبتنی بر »تحلیل اسنادی« است؛ یعنی بررسی گزارش ها، 
پدیده.  یک  تغییرات  و  تحول  به  مربوط  اطالعات  و  مکتوبات  رویدادها، 
همچنین روش سازماندهی اطالعات در این پژوهش »تحلیل روند« است؛ 
اگر چه اختالف نظرهاي زیادي در خصوص تعریف »روند« وجود دارد اما 
منظور ما از روند، متصل کردن مجموعه اي از رویدادها در یک موقعیت است 
)استراس، 1385، 144(. به معناي دیگر، تحلیل روند، شیوه تحلیل گر براي 
توضیح و تبیین تغییر است )همان، 149(. این کار با توجه به پرسش هاي 
پژوهش، شامل دنبال کردن روند تحوالت سیاسی، تغییر در سیاست گذاری 
هویت ملی، تغییر در برگزاری رویدادهای فرهنگی و تصمیم های در تأسیس 
موزه های جدید هنری در کشورهای عربی منطقه خلیج فارس به ویژه 
امارت متحده عربی و قطر است. استراس و کوربین )1385، 150-149( 

این رویکرد را روشی برای مطالعه تغییر پاردایم می دانند.

پیشینه پژوهش
محدود  بسیار  عرب  شبه جزیره  در  مدرن  هنر  درباره  عربی  منابع 
است. اغلب آنچه درباره هنر عربی نوشته شده توسط محققان غربی یا 
تحصیل کردگان عرب در دانشگاه های غرب است. از همین رو اغلب منابع 
پیرامون هنر عربی به زبان انگلیسی به نگارش در آمده است. دینا لطفی  
استاد دانشگاه عربستان سعودی در مقاله ای با عنوان »از بین بردن فاصله 
میان هنر مدرن و معاصر عرب و مردم عرب« به این مسئله اشاره می کند 
 Lutfi,( و از ضرورت نگارش منابع جدید درباره هنر جدید عرب می نویسد
9 ,2019( .در پژوهش حاضر نیز در منابع انگلیسی زبان به مطالعه هنر 

عرب خواهیم پرداخت. با این حال برخی منابع درباره جریان  مدرنیسم 
در هنر مصر، عراق و سوریه به زبان عربی به نگارش در آمده است؛ اغلب 
این منابع در پژوهش های انگلیسی زبان مورد توجه قرار گرفته اند و بدین 
طریق به شیوه و محتوای پژوهش های عرب زبان دسترسی وجود دارد. لذا 
برای پژوهشگرانی که با زبان عربی آشنایی کافی ندارند تا حدی زیادی این 

ضرورت رفع می گردد. 
مطالعات هنر در کشورهای حوزه خلیج فارس )شامل ایران و کشورهای 
عربی این منطقه( اغلب زیر عنوان هنر خاورمیانه دنبال شده است. هم چون 
کتاب لیزا فرجام  )Farjam, 2009( با عنوان بدون نقاب: هنر جدید خاورمیانه 
که به فرم ها و تجربه های جدید در هنر خاورمیانه پرداختند؛ البته کتاب فاقد 
تحلیل های تاریخی است و کاتالوگ نمایشگاهی با همین عنوان از مجموعه 
ساچی است. کتاب صائب ایگنر  )Eigner, 2010( با عنوان هنر خاورمیانه: 
هنر مدرن و معاصر جهان عرب و ایران دیدگاه جامع تری نسبت به روند 
شکل گیری هنر خاورمیانه ارائه می دهد. کتاب نگاه تازه به هنر معاصر عرب 
 )Amirsadeghi, 2009( در قرن 21 به سرویراستاری حسین امیرصادقی
گردآوری شد که شامل مقاالت مهمی است. هم چون مقاله ندا شبوط که به 
به بازار و نهادهای فروش و نقش سیاست های پس از 11 سپتامبر به عنوان 
عوامل مهم شکل گرفتن هنر معاصر عرب اشاره می کند. کتاب های صائب 
ایگنر، لیزا فرجام، حسین امیرصادقی هم چون بسیاری دیگر از پژوهشگران، 
مفهوم هنر جدید عرب را زیر مفهوم خاورمیانه قرار داده اند در حالی که 

جریان جدید هنر عرب نمی تواند معادل هنر خاورمیانه باشد. 
ندا شبوط و همکارانش )Shabout et al., 2011( در کتابی با عنوان 
شناسنامه : یک قرن هنر مدرن اعراب تمرکز بیشتری بر جریان هنر در 

مقد   مه
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شبه جزیره عرب دارند. در این کتاب وِسان الخدیری  در مقاله ای به مسئله 
نهاد هنر و نهاینه سازی هنر با توسعه موزه ها پرداخته و صافیة مریة  و دینا 
چلپی  به نقش موزه در مجموعه سازی و تاریخ نگاری هنر عرب پرداخته اند. 
همچنین ندا شبوط مسئله نمایشگاه گردانی هنر مدرن عرب و اهمیت و 
نقش موزه دوحه را در جهان عرب جدید توضیح می دهد. هم چنین کتاب 
شامل معرفی 120 هنرمند عرب است که آثارشان در موزه هنر مدرن 
دوحه نگهداری می شود؛ آثار بر اساس مضامین طبیعت، شهر، فردگرایی، 
فرم آبستره، اجتماعی، خانوادگی، تاریخی و اسطوره ای، حروفیه و دیگر 

موضوعات تفکیک شده اند. 
 )Bardaouil and Fellrath, 2010(  کتاب سام برودویل و تیل فلراث
با عنوان گفته، ناگفته، دوباره گفته که به بهانه نمایشگاهی در موزه دوحه 
با همین عنوان منتشر شد، شامل 23 روایت از آثار هنرمندان عرب است. 
نویسندگان جریان هنر مدرن عرب را ترا مدرن می نامند. در مقاله حاضر 
به دیدگاه بردویل درباره جریان جدید هنر عرب اشاره بیشتری خواهیم 
کرد. عمر خلیف )Kholei, 2015( در کتابی با عنوان گاه شمار ناتمام: هنر 
عرب از مدرن تا معاصر تصاویر بخشی از گنجینه بنیاد بارجیل را منتشر 
کرد. خلیف در مقاله آغازین این کتاب به دوره بندی هنر عرب می پردازد و 
چهار دوره را تفکیک می کند. دوره اول با استقالل طلبی و ملی گرایی عربی 
در آغاز قرن بیستم تا سال 1967 نام گذاری شد. مضامین این دوره اغلب 
سرزمینی و ملی گرا است. دوره دوم از 1968 تا 1990 را شامل می شود. 
آثار این دوره نشانه های فرهنگی و مذهبی را با هنر فرمالیستی مدرن تلفیق 
کردند. دوره سوم در طول دهه 1990 شکل گرفت که اغلب رسانه محور 
است مانند عکاسی مفهومی، ویدئو و پرفورمنس و اغلب مضامین انتقادی و 
سیاسی دارند. دوره چهارم پس از سال 2000 توسعه یافت که شامل تجربه 
هنرمندان با ملیت عرب منطقه خلیج فارس )GCC( است. آثاری که ملیت، 
هویت و تصویر تازه از عرب را ترسیم می کنند و تجربه زیسته در این منطقه 

را ارائه می دهند.
مالنی سیندالر  از جمله پژوهشگرانی است که تحوالت هنر را در کشور 
قطر و امارت دنبال می کند. او مقاالت متعددی درباره هنر این منطقه و تأثیر 
آن بر ساخت یک هویت ملی را مطالعه کرده است. او در مقاله ای با عنوان 
»هنرهای محیطی و تبادالت میراث طبیعی و فرهنگی در امارات متحده 
عربی« به هنر زمین و ظرفیت های میراث طبیعی در تجربه های هنری 
جدید پرداخته است و نشانه هایی چون کویر، خورشید بیابان، سراب، نمک، 
شن و دریا را به عنوان دستمایه های خلق هنر جدید در امارات می داند که 
 .)Sindelar, 2017( می تواند هویتی ویژه و ملی برای هنر این سرزمین باشد
عالوه بر این، با تأسیس موزه های بزرگ در دبی و امارات، کتاب ها و مقاالت 
متعددی پیرامون موقعیت جدید موزه ها و موزه های جدید عربی به نگارش 
در آمد.  کارن اکسیل  )Exell, 2016( در کتاب موزه در عربستان به نقش 
محوری موزه در ساخت میراث فرهنگی می پردازد. به اعتقاد او موزه های 
عربی منطقه بیش از آن که سازنده هویت ملی باشند شکل دهنده به هویت 
تراملی و ترامنطقه ای هستند؛ هویتی که متناسب با عصر جهانی شده است. 
سیاست گذران فرهنگ در کشورهای عربی خلیج فارس تالش دارند 
هویت تازه ای به هنر و فرهنگ منطقه دهند. آنها فعالیت های هنری را زیر 
مقوله خاورمیانه یا زیر مقوله هنر منطقه خلیج فارس یا حتی زیر مقوله هنر 
جهان عرب مقوله بندی نمی کنند بلکه در تالش برای نگارش تاریخ هنر 

جدید زیر مقوله هنر شبه جزیره عرب هستند. برخی منابع هنر منطقه را 
زیر عنوان مبهم »هنر خلیج« مطالعه می کنند هم چون کتاب رابرت کلویور  
)Kluijver, 2013( با عنوان هنر معاصر در خلیج که به هنر در شش کشور 
شبه جزیره عرب )کویت، یمن، امارات، عربستان سعودی، قطر( پرداخته 
است. همچنین کتاب سوزی میرگانی  )Mirgani, 2018( با عنوان هنر و 
تولید فرهنگی در کشورهای شورای همکاری خلیج )فارس( که به تأسیس 
موزه ها، برگزاری نمایشگاه ها و سرمایه گذاری در هنر به ویژه در قطر و امارات 

می پردازد. 
در منابع فارسی پیرامون هنر مدرن و معاصر کشورهای عربی هم چون 
مصر، عراق و سوریه و لبنان منابع اندکی منتشر شده است؛ هم چون مقاله 
»مطالعه  عنوان  با   )1395( عبدالرحمن حسین  و  محمدزاده  شریفیان، 
بازنمایی هویت در نقاشی های آبستره غیر فیگوراتیو عراقی« که به بازنمایی 
هویت در هنر عراق پرداخته اند. اما نمی توان به پژوهشی اشاره کرد که 
جریان هنر را در شبه جزیره عرب را بررسی کرده باشد. با توجه به تحوالت 
اخیر در هنر منطقه، الزم است جریان هنر در شبه جزیره عرب به ویژه قطر 

و امارات بیشتر مورد توجه قرار گیرد. 

جهان عرب جدید: موقعیت جدید کشورهای نفت خیز خاورمیانه
قدرت گرفتن کشورهای نفت خیز معادالت سیاسی خاورمیانه را تغییر 
داد. در سال 1953 محمد مصدق نفت ایران را ملی اعالم کرد؛ عراق و 
عربستان نیز شرکت های خارجی استخراج نفت را تهدید به ملی کردن نفت 
کردند و به این ترتیب امکان چانه زنی و کسب سهم بیشتر از فروش نفت 
را بهدست آوردند. تأسیس اوپک در سال 1960 نقطه عطفی در حیات 
سیاسی این کشورها بود. اوپک به پیشنهاد عراق و با مدیریت ایران توسعه 
یافت. کویت و عربستان سعودی در همان سال عضو این اتحادیه نفتی 
شدند؛ قطر در 1961، امارات متحده عربی در 1967 به اوپک پیوستند. 
قدرت تصمیم گیری آنها در صادرات نفت چنان بود که در جریان جنگ 
با اسرائیل )1973( از فروش نفت به کشورهایی که از اسرائیل حمایت 
می کردند خودداری کردند. این قدرتی تازه برای کشورهایی بود  که تا 
چندی پیش مستعمره یا نیمه مستعمره محسوب می شدند. شروع جنگ 
میان دو عضو مهم اوپک یعنی عراق و ایران )1980( به اتحاد نفتی منطقه 
صدمه زد و حمله عراق به کویت )1990( ضربه دیگری بر آن بود. این 

درگیری ها به قدرت نفتی عربستان سعودی افزود.
ثروت و قدرت نفتی عربستان سعودی در پایان قرن بیستم، موجب 
شد مصر که در طول قرن بیستم مرکزیت جهان عرب را داشت، در برابر 
عربستان عقب نشینی کند و به این ترتیب به تدریج مرکزیت جهان اسالمی 
- عربی از مصر به عربستان سعودی انتقال بیابد )شولتسه، 1389، 293-

294(. ایران که پس از انقالب اسالمی سال 1979 مدعی تازه ای در رهبری 
جهان اسالم بود، نیز گرفتار جنگ با عراق شد و زمینه برای میدان داری 
عربستان افزوده شد. عربستان همچنان در تالش برای تثبیت موقعیت خود 

برای رهبری کردن جهان عرب و جهان اسالم است. 
در  تازه ای  دوران   ،2001 سال  در  سپتامبر   11 حمالت  از  پس 
خاورمیانه آغاز شد. ایاالت متحده پس از 11 سپتامبر، جای مناسبی برای 
سرمایه گذاری از جانب کشورهای عربی نبود )فاست، 1391، 474(؛ ترس از 
بلوکه شدن و مصادره اموال یا تحریم های بانکی موجب شد عرب ها ثروت ها و 
سرمایه های نفتی خود را از کشورهای اروپایی و به ویژه آمریکا خارج کنند. به 

تغییر پارادایم هنر ملی به هنر تراملی؛ مطالعه تحوالت هنر در منطقه 
خاورمیانه
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این ترتیب »از سال 2001 به بعد بخش عظیمی از ثروت جهانی به منطقه 
خلیج فارس منتقل شد. به گونه ای که درآمد حاصل از فروش نفت در سال 
2008 به حدود 600 میلیارد دالر رسید که حدود ده برابر در طول یک 
دهه 1990 بود. تا سال 2008، شش امیرنشین خلیج فارس )بحرین، امارت 
متحد عربی، کویت، عمان، قطر و عربستان صعودی( چنان از نقدینگی غنی 
شدند که برخی آن را بزرگ ترین انتقال ثروت در تاریخ بشری خواندند« 

)کرین، 1392، 160(.
اقتصاد نفت به کشورهای عربی حوزه خلیج فارس، توان تازه ای برای 
حمایت از هنر و جهت دادن به جریان های فرهنگی منطقه داده است. این 
کشورها مدعی شکل دادن به هویتی تازه به نمایندگی از جهان عرب هستند 
)Exell, 2017(؛ به ویژه امارات، عربستان و قطر تالش دارند تصویری مدرن 
و معاصر از »جهان عرب جدید« ارائه دهند. مفهوم جهان عرب جدید، 
به تغییر مرکزیت سیاسی جهان عرب از مصر به عربستان سعودی اشاره 
می کند؛ که نوعی چرخش قدرت منطقه ای از کشورهای بیرون از هالل 
خصیب عرب به شبه جزیره عرب است. در این شرایط جدید، هنر بازنمایی 
تازه ای از ملت عرب یا جهان عرب دارد. در ادامه به مجموعه ای از برنامه های 
فرهنگی و تحوالت هنری در این منطقه می پردازیم که شکل دادن این 

هویت جدید را ممکن کرده اند. 

از نامکان به ترامکان: تغییر در سیاست های هویت
ملی گرایی عرب پیش برنده جنبش های استقالل طلبانه برای جدایی از 
امپراتوری عثمانی بود؛ کشورهای استقالل یافته از عثمانی هم چون مصر 
پارادایم  در   )1946( سوریه   ،)1943( لبنان   ،)1932( عراق   ،)1923(
دولت -    ملت، دولت های ملی تشکیل دادند )منسفیلد، 1388، 195(. اوج 
ملی گرایی عربی در آرمان جمال عبدالناصر برای شکل دادن به جهان 
عرب بود. جنبشی که تا پایان دهه 1960 و پیش از شکست اعراب از 
اسرائیل )در 1967( مهمترین وجه اشتراک عرب ها بود. در این بین موقعیت 
کشورهای شبه جزیره عربی متفاوت بود )هینه بوش، 1393، 62(. اغلب آنها 
به جنبش های استقالل طلبانه با پیشتازی مصر ملحق نشدند و تا مدتی 
تحت الحمایت استعمار باقی ماندند. کویت در 1961، عمان در 1965، قطر 
و بحرین و امارات در 1971 به استقالل رسیدند؛ یعنی زمانی که دیگر 
جنبش ملی گرایی عربی رو به افول گذاشته بود. عربستان سعودی نیز در 
رقابت با مصر چندان عالقه ای به آرمان جهان عرب نشان نداد؛ عربستان 
بیش از آن که به ایده جهان عرب عالقه مند باشد بر جهان اسالم تأکید 
داشت. اگر مصر به دنبال رهبری جهان عرب بود، عربستان خود را میراث دار 
و محور جهان اسالم می دانست )مسجد جامعی، 1395، 147-150(. آنچه 
ملی گرایی را در عربستان تقویت می کرد نه زبان و مرزهای ملی گرایانه، بلکه 
اسالم و هویت فراگیر آن بود. مهم تر این که در کشور پادشاهی، طایفه ای و 
شیخ نشین عربستان ایده ملی گرایی چندان کارکرد سیاسی نداشته است. 
در جامعه ای که نظام سیاسی بر مبنای پارادایم دولت -ملت شکل نگرفته و 
تکوین نیافته، طرح مفهوم هویت ملی یا هنر ملی نیز با ابهام مواجه می شود. 
اما مشکل اصلی نه ناشی از عدم تکوین مفهوم »دولت« ملی، بلکه ناشی از 
عدم تکوین مفهوم »ملت« است؛ مشکلی که به تدریج از دهه 1990 بیشتر 

خود را نشان داد. 
از دهه پایانی قرن بیستم و آغاز قرن بیست و یکم، موج مهاجرت نیروی 
کار به کشورهای عربی نفت خیر و ثروتمند حاشیه خلیج فارس افزایش 

یافت. در حال حاضر بخش زیادی از جمعیت کشورهای شبه جزیره عربی را 
کارگران و کارگزاران و سرمایه گذران خارجی تشکیل می دهند. در کشوری 
مانند قطر که 82 درصد از جمعیت آن از بیش از 100 کشور جهان آمده اند، 
یا در کشور امارات متحده عربی که تنها 19 درصد از آن شهروند وطنی 
محسوب می شوند )Exell, 2016, 133(، چگونه می توان از مفهوم »ملت« 
صحبت کرد؟ شهروندان وطنی در کشورهای عربی از حقوق شهروندی 
نابرابر و برتری نسبت به دیگر ساکنان این کشور برخوردارند؛ مساله ای که 
منتقدان زیادی از منظر حقوق بشر و نظام حقوق شغلی و تقسیم کار دارد 
)Exell, 2014, 9(. آنچه می تواند این شکاف جمعیتی )غیرمهاجر/مهاجر( 
را پر کند و از پیامدهای عدم مشروعیت سیاسی و مشارکت اجتماعی )میان 
شهروندان وطنی و غیروطنی( جلوگیری کند، ساخت هویت تراملی است. 

اقلیتی در کشور  به  نظر جمعیتی،  از  در شرایطی که »که عرب ها، 
هویت بخشی  در  مهمی  نقش  عربی  موزه های  تبدیل شده اند،  خودشان 
موزه ها هستند که  این   .)Eggeling, 2017, 23( دارند«  فرهنگی عرب 
می توانند هم چون یادمانی مشترک، هویت منسجم فرهنگی ایجاد کنند؛ 
موزه ها هستند که تصویر یک هویت از ملت خیالی را شکل می دهند. به این 
ترتیب ساخت هویت ملی گرایانه و هنر ملی برای سیاست گذاری فرهنگی 
این کشورها اولویت یافت و برای این کار، اقدام به ساخت موزه های متعدد 
شد. »انفجار بی سابقه ساخت موزه ها با توجه به توان مالی متأثر از رشد 
 Alraouf,( »اقتصادی این کشورها در سرانه ی تاریخ منطقه بی سابقه است
3 ,2014(. اما مهم تر از موزه های ملی، موزه های تراملیتی هستند. جمعیت 
مهاجر و چندفرهنگی در عربستان، امارات و قطر با تصویری از هویتی 
تراملیتی می توانند وجه اشتراک بیابند. این موزه های تراملیتی هستند که 
چنین هویت فراگیری را می سازند. اما هویت تراملیتی به چه معنا است؟ 

منظور از موزه ها یا هنرهای تراملیتی چیست؟
تراملیتی سرزمین رویایی مدرنیته جهان شمول است؛ سرزمینی که 
مرزهای هویتی در یکدیگر ادغام می شوند و نوعی وحدت جهان شمول 
به دست می آید؛ وحدتی ورای تفاوت ها و اختالف ها که در یک »ترامکان«  
شکل می گیرد. جوامع تراملیتی بر اساس موج کارگران و متخصصان مهاجر 
جهانی شکل می گیرند؛ همان گونه که در »اقتصاد« متکی بر گردش جهانی 
پول و کاال هستند، در نظام »اجتماعی« نیز بر پایه گردش نیروی کار جهانی 
ساخته می شوند؛ در نظام »فرهنگی« نیز مبتنی بر فرهنگ جهان شمول 
است.  مدرنیسم  نهایی  و  متعالی  نقطه  مثابه  به  جهان شمولی  هستند. 
از همین رو جوامع تراملیتی که خود را عرصه تحقق جهانی شمولی در 
اقتصاد، جامعه و فرهنگ می دانند، نوعی حادمدرنیسم یا سوپرمدرنیسم 
تلقی می شوند. اما آنگونه که مارک اوژه )1387( انسان شناس فرانسوی شرح 
می دهد، سوپرمدرنیسم به عنوان مکانی برای همه )یا مکانی در برگیرنده 
همه یا وجه اشتراک همه( جهان نیست؛ بلکه برعکس سوپرمدرنیته نوعی 
»نامکان« است. جایی که به هیچ جغرافیا، اقلیم یا زمینه و حتی پیشینه و 
تاریخی اشاره ندارد. نوعی فضای استیلیزه شده از تاریخ، حافظه و فرهنگ 

که می تواند مورد توافق موقت مردمی قرار بگیرد که در آن واقع شده اند. 
مارک اوژه در شرح مفهوم نامکان  می نویسد:

نامکان ها، فضاهایی هستند که به مناسبت و برای اهداف و 
مقاصد خاصی شکل گرفته اند )مانند فرودگاه ها، خیابان ها، 
مراکز خرید، بیمارستان ها، هتل ها، پارک های بازی که کار 

محمدرضا مریدی و همکار
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حمل و نقل، عبور و مرور، تجارت، تفریح را انجام می دهند(. 
در فضاهای نامکان پیوند افراد با اطرافیانشان از طریق واژه ها 
و متن صورت می گیرد )مانند دستورالعمل استفاده، مسیر 
فقط  نامکان ها  بعضی  نام ها(.  معرفی  و  اثر  توضیح  حرکت، 
به اعتبار نام شان وجود دارند و به این معنا نامکان، یا بهتر 
است بگوییم مکان های خیالی، ناکجاآبادهای پیش پا افتاده 
و تصویرهای قالبی و باسمه ای هستند. )اوژه، 1387، 114-

)115
نامکان ها محصول استاندارسازی فضاها هستند؛ فضاهایی که رفتارهای 
مشابهی در عبور و مرور، خرید، مصرف، انتخاب و بازی را بر می انگیزند و 
شکل می دهند. »فضاهای نامکان نه هویتی یگانه به بار می آورند نه رابطه ای، 
بلکه انزوا و همسانی خلق می کنند« )همان، 124(. ازاین رو نامکان نقطه 
مقابل آرمان شهر است؛ یعنی وجود دارد اما هیچ جامعه ارگانیکی را در 
خود جای نمی دهد. این فضا بیشتر شبیه به چیزی است که میشل فوکو 
هتروتوپیا )یا دگرمکان( می نامد )همان، 133-134(. جایی که تاریخ مندی 

فضا مختل می شود و همنشینی ناتجانسی از عناصر ممکن می شود.
تماس«  »ناحیه  یک  ایجاد  برای  تالش  در  منطقه  عربی  کشورهای 
هستند؛ مفهوم ناحیه تماس برای منطقه ای که درگیر بنیادگرایی دینی 
است بحث مهمی است چرا که زمینه را برای توسعه مدارای فرهنگی است. 
این کار مهم بر عهده هنر است. موزه ها، رویدادها و نهادهای هنری با توسعه 
تجربه های ترافرهنگی و تراملی شکل دهنده ناحیه تماس هستند. این نقطه 
 )Schorch, 2013(  امید روشن برای این منطقه پرتنش است. فیلیپ شورچ
توضیح می دهد که چگونه موزه ها می توانند به تعبیر مری لوئز پرات »منطقه 
تماس« و به تعبیر هومی بابا یک »فضای سوم« باشند. فضایی که آمیختگی 
فرهنگ های  ساخت  امکان  و  می شود  تجربه  آن  در  فرهنگی  تداخل  و 
هیبریدی به وجود می آید. دوحه و دبی به عنوان پلتفورم جدید )هم چون 
ترامکان(، پذیرای همه فرهنگ ها )ترافرهنگ( و همه ملیت ها )تراملی( 
هستند. قطر و امارات با پذیرش کارگران و نیروهای متخصص مهاجر از 
سراسر دنیا تالش دارند که بستری برای شکل دادن به هویتی ترامتن، 
هیبریدی و جهان شمول باشند. اما منتقدان، کشورهای این منطقه )به ویژه 
دبی و دوحه( را از دستیابی به این هویت فراگیر ناتوان می دانند و معتقدند 
آنچه در این کشورها به دست می آید نه یک ترامکان بلکه در واقع بیشتر یک 
نامکان است. وضعیت هایی توریستی و نمایشی که افراد را در موقعیت های 
معین و در مسیرهای معین در شهر هدایت می کند. حتی موزه ها نیز در 
این کشورها وضعیت توریستی دارند و به جای آنکه موزه های محلی یا 
بومی باشند، شعبه هایی از موزه لوور، گوگنهایم و بریتانیا تأسیس شده اند؛ 
همان گونه که شعبه های مک دونالد توریست ها را از ریسک آزمودن غذاهای 
محلی دور می کنند و نوعی استاندارد ذائقه را شکل می دهند، موزه های 
تراملیتی در این سرزمین ها نیز توریست ها را به مصرف هنر استاندارد شده 
و جهانی پنداشته شده دعوت می کنند. به این ترتیب طرح نامکان و ترامکان 
به دو سوی خوشبینانه و بدبینانه نسبت به عملکرداجتماعی و فرهنگی این 

سرزمین ها تبدیل شده اند. 
برای ساخت هویت تراملی باید بستری برای مدارای فرهنگی و پذیرش 
فارس  خلیج  عربی  کشورهای  کرد.  ایجاد  متکثر  و  متنوع  فرهنگ های 
)GCC( برنامه های گسترده ای برای مشارکت در برنامه های چندفرهنگی 
و بین المللی دنبال کرده اند؛ در این بین تالش کشور قطر و امارات بیشتر 

است. مه مترین برنامه این کشورها برای توسعه ناحیه تماس را می توان: اول، 
ایجاد موزه های تراملیتی و دوم، تأسیس نهادهای هنری برای حمایت از هنر 
تراملیتی دانست. در ادامه به شرح این دو تجربه می پردازیم و شرح می دهیم 

چگونه تغییر پاردایم از ملی گرایی به تراملی گرایی انجام شد. 

در  تغییر  موردی  مطالعه  تراملی:  موزه  به  ملی  موزه  از 
سیاست های فرهنگی امارت متحده عربی و قطر

دانشگاه جورج تاون در قطر گزارشی پیرامون »تولید فرهنگ و هنر 
در کشورهای عربی منطقه GCC« در سال 2017 منتشر و تاکید کرد، 
موزه ها مهترین نقش را در ساخت هویت و تولید فرهنگ در این منطقه بر 
عهده دارند؛ به ویژه در دو کشور قطر و امارات متحده عربی که با تأسیس 
موزه اسالمی در دوحه، لوور و گوگنهایم در ابوظبی و میزبانی از رویدادها 
 Mirgani,( و جشنواره های بین المللی، نقش فعالی در این زمینه داشته اند
2017(. در واقع تأسیس موزه ها و شکل دادن به رویدادهای چندملیتی 
بخشی از تالش این کشورها برای ارائه تصویر تازه از خود در جهان است 

  .)Exell, 2016, 1-6(
اولین موزه ها در کشورهای عربی منطقه، اغلب رویکردهای مردم نگارانه 
و باستان شناسانه داشتند؛ مانند »موزه ملی قطر که در سال 1975 در یک 
کاخ سلطنتی قدیمی افتتاح شد و شامل نمادهای محدود از باستان شناسی، 
بادیه نشین، جهازات دریایی  و  )بَْدو (  زندگی عرب های عشایر  قوم نگاری 
و مواد مربوط به صنعت مروارید بود. شبیه آن در  موزه ملی در بحرین 
 Exell and Rico,( داشت«  قرار   )1974( عربستان سعودی  و   )1971(
676 ,2013(. اما موزه های معاصر عرب به جای آن که رویکرد سنت گرا 
و گذشته گرا داشته باشند، رویکردی آینده گرا دارند. هم چون »موزه شیخ 
زاید  در ابوظبی )2007( که با الهام از بال های شاهین به عنوان نماد ملی 
امارات توسط نورمن فاستر طراحی شده است. ساختمان جدید و توسعه 
یافته موزه ملی قطر توسط ژان نوول  طراحی شد که در آن از رز صحرایی 
الهام گرفت« )Exell, 2016, 66(. طرحی که هم به بیابان ها و کویر و هم 
به سبک زندگی چادرنشینی عربی اشاره دارد. این ها به نشانه های جدید و 
هویت بخش در قطر و امارات تبدیل شدند که به عنوان نشانه تجاری )بَِرند( 
در همه جا تکرار می شوند. این موزه ها بیش از آن که میراث گذشته باشند، 
تالشی برای ساخت آینده هستند، و بیش از آن که موقعیتی برای ارائه هنر 
بومی یا ملی گرایی عربی باشند، هم چون جایگاهی برای ارائه هنر بین المللی 
و تراملیتی هستند. همان گونه که »موزه هنر اسالمی )تأسیس در 2008( 
و موزه مدرن عرب  )تأسیس در 2010( که در قطر تأسیس شدند، هر دو 
 Exell and Rico, 2013,( »موزه های تراملی هستند نه موزه های بومی
678(؛ آنها آثاری را از سراسر جهان عرب و جهان اسالم در خود گردآورده اند 
و به عنوان موزه جهانی )نه موزه منطقه ای یا بومی یا ملی(، تصویری از این 

منطقه را در جهان نمایندگی می کنند.
کاسموپولیتانیسم   یا  تفکر جهان وطنی  دارای  را  امارات خود  و  قطر 
می دانند؛ شهرهایی که پذیرای همه فرهنگ ها هستند و فراتر از احساسات 
ملی گرایانه با همه فرهنگ ها مدارا دارند. جمعیت خارجی ها در قطر 82 
درصد، امارات 81 درصد، کویت 68 درصد، بحرین 40 درصد، عمان و 
به  موزه ها   .)Exell, 2013, 163( هستند  درصد  سعودی 25  عربستان 
فصل مشترکی برای این تنوع فرهنگی تبدیل شده اند. جایی که می توانند 
جهان وطنی را به نمایش بگذارنند؛ آنها توانسته اند آثاری از جهان عرب و 

تغییر پارادایم هنر ملی به هنر تراملی؛ مطالعه تحوالت هنر در منطقه 
خاورمیانه
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جهان اسالم گردآورند و نمایندگی موزه هایی از جهان اروپایی و آمریکایی 
را در این منطقه کوچک تأسیس کنند و با ساخت مراکز خرید چندملیتی، 

بازنمایی جهان وطنی و فراملیتی از خود نمایش دهند. 
امارات برای تقویت وجه بین المللی خود نام تجاری لوور را به قیمت 525 
میلیون دالر )برای مدت سی سال( خرید و در سال 2016 افتتاح کرد. موزه 
گوگنهایم با هزینه 200 میلیون دالر در جزیره السعدیات ابوظبی در حال 
ساخت است و شایع است که هزینه خرید 250 اثر برای این موزه حدود 
600 میلیون دالر بوده است )Exell, 2013, 90(. این موزه ها به مقاصد مهم 
هنر مدرن و معاصر جهان تبدیل شده اند. تأسیس خانه های حراج کریستیز 
و ساتبیز نیز هم چون تایید بر موقعیت بین المللی و جهان وطنی این بخش 

از خاورمیانه بود. 
قطر نیز برای ساختن تصویری تراملیتی از خود، دیپلماسی فرهنگی را 
گسترش داد؛ این کشور به حمایت مالی جشنواره فیلم ترابیکا  پرداخت که 
در واکنش به رویداد حمالت 11 سپتامبر از سال 2002 آغاز به کار کرد. آنها 
تاکید داشتند که آنچه جهان پس از 11 سپتامبر از جهان اسالمی  -  عربی 
شناخته، همه جهان عرب نیست. »همچنین تالش قطر برای میزبانی 
رقابت های بین المللی ورزشی، کمک های سخاوتمندانه قطر به بحران های 
زلزله  پی  در  ژاپن  به  کمک  )مانند  طبیعی  فاجعه های  و  محیط زیست 
سال 2011(، اجرای برنامه های فرهنگی و هنری مشترک )مانند تشکیل 
اکستر فالرمونیک مشترک با آلمان( سرمایه گذاری در پروژه های پرهزینه 
سینمایی مطرح جهان و بسیاری برنامه های دیگر؛ حتی در سال های رکود 
 Eggeling, 2017,( اقتصادی 2009 این برنامه های بلندپروازانه کم نشد
23(. »سازمان جهانی یونسکو در سال 1998 شارجه را به عنوان پایتخت 
فرهنگی جهان عرب معرفی کرد و در سال 2010 دوحه را پایتخت فرهنگی 
جهان عرب اعالم کرد. در سال 2019 شارجه پایتخت جهانی کتاب معرفی 
شد. این ها بخشی از رقابت جویی منطقه ای و جاه طلبی جهانی این کشورها 
با  جهانی سازی  »رژیم   .)Mirgani, 2017, 3( است«  فرهنگ  عرصه  در 
افزایش تعداد نهادهای بین المللی میراث چون یونسکو، ایکوم و ایکوموس 
تقویت شد؛ این نهادها مجموعه ای از برنامه های فرهنگی، نمایشگاه ها و 

.)Exell and Rico, 2013, 7( »گالری ها را با خود گسترش دادند
عنوان  به  فارس  عربی خلیج  توسط کشورهای  فرهنگی  بودجه های 
قدرشناسی از هنر جهانی و ارزش های جهان شمول هزینه می شود. آنها 
حاضر هستند مبالغ زیادی را برای اثبات قدرشناسی از هنر هزینه کنند 
و تابلوهای نقاشی غربی و مجسمه های مهم تاریخ هنر را برای موزه های 
تازه تأسیس شان خریداری کنند. آل ثانی در قطر، آل نهیان در ابوظبی و 
آل مکتوم در دبی به حامیان مهم هنر در منطقه تبدیل شده اند و بودجه های 
خرید آثار هنری را به طور چشم گیری افزایش داده اند. شیخ میاسه خواهر 
امیر کنونی قطر، رئیس موزه قطر و یکی از مجموعه داران مهم هنر معاصر 
است. او سالی یک میلیارد دالر بودجه برای گردآوری آثار هنری در اختیار 
موزه قطر قرار می دهد. این در حالی است که موزه نیویورک در سال 2012 
برابر 39 میلیون دالر برای خرید آثار هنری هزینه کرد. شیخ میاسه اثری از 
پل سزان را با مبلغ 250 میلیون دالر در سال 2011 و اثری از مارک رتکو 
را در سال 2007 به مبلغ 72.8 میلیون دالر خریداری کرد. خریدهایی که او 
را در مرکز جریان سازی هنر مدرن قرار داد. آثاری هم چون »هشت الویس« 
اثر اندی وارهول به مبلغ 100 میلیون دالر و تابلو »کی ازدواج خواهی 

کرد؟« اثر گوگن به مبلغ 210 میلیون دالر توسط موزه قطر خریداری شد. 
محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان نیز تابلو منجی جهان )سالواتور موندی( 
اثر لئوناردو داوینچی را در سال 2017 به مبلغ 450 میلیون دالر خریداری 
کرد که گران ترین تابلو فروخته شده در تاریخ است. این اثر در موزه لوور 

 .)KoonessMag, 2018( ابوظبی قرار دارد
 با این حال، ساخت هویت های تراملیتی در این منطقه بیش از آن 
که تحقق فرامکانی و کاسموپولیتانیسم باشد، نوعی سردرگمی و ابهام و 
بیگانه شدگی برای مردم بومی و غیرمهاجر است. یکی از نقدها به موزه های 
تراملیتی این است که مورد بی اعتنایی مردم بومی قرار دارند چرا که با زمینه 
فرهنگی این کشور بیگانه هستند. این موزه ها، موقعیت های توریستی و 
نمایشی هستند و برآیندی از زمینه اجتماعی و فرهنگی نیستند. به تعبیری 
بیش از آن که یک ترامکان باشند یک نامکان هستند. به نظر منتقدان 
»نامکان ها بیش از آن که تجسمی از اتوپیا باشند که در آن هویت های 
 Exell, 2013,( »جهان شمول شکل می گیرند، نوعی دیستوپیا را می سازند
57(. فضاهایی پر از ابهام و جدا شده از زمینه و معلق مانده در مکان و 
زمان؛ همان گونه که میشل فوکو آن را در مفهوم هتروتوپیا و دیستوپیا 

شرح می دهد. 
مفهوم تراملی یا ترامنطقه ای اگرچه به معنای منطقه مشترک است اما 
منطقه بی طرف نیست، بلکه ذینفعانی دارد؛ تراملی و ترامنطقه ای عرصه 
به  برای کشورهای عربی  اقتصاد است.  کنشگران و ذینفعان جهانی در 
ویژه قطر و دبی که در گره گاه مبادالت تجارت جهانی قرار گرفته اند و 
به ذینفع تجارت جهانی تبدیل شده اند، تاکید بر هنر تراملی با ارزش های 
جهان شمول مطلوبیت دارد. در این بستر تأسیس نهادهای بین المللی هنر 
هم چون حراج کریستیز، موزه لوور و موزه گوگنهایم در دبی دور از انتظار 
نباید باشد. در واقع تاکید بر هویت تراملیتی و هنر تراملیتی و موزه های 
تراملیتی بخشی از یک اقتصاد سیاسی و همچنین بخشی از یک برنامه ریزی 
برای توسعه اقتصادی با محوریت توریسم است. »حتی پروژه های میراث 
فرهنگی نیز بیش از آن که تالشی برای حفظ ارزش های میراثی باشد، 
 .)Alraouf, 2014, 181( »به عنوان برنامه های اقتصادی توجیه می شوند
البته سیاست گذاران فرهنگی در این کشورهای عربی بر وجه دیگری از 
هنر تراملیتی تأکید دارند؛ آنها همچنان در تالش هستند که این منطقه 
را هم چون منطقه ای با مدارای فرهنگی باال معرفی کنند؛ منطقه ای که 
پذیرای تنوع فرهنگی است و شرکت های چندملیتی امکان فعالیت دارند و 
رویدادهای میان فرهنگی و چندفرهنگی امکان برگزاری دارند. دبی و قطر 
با تأکید بر هویت تراملیتی، تالش دارند تعارض های هویت سرزمینی و 
محلی خود در مواجهه با رویدادهای فرهنگی غرب گرایانه و اغلب سکوالر را 
کمرنگ کنند. راه حل در جای دیگری است؛ در شکل دادن به نوعی هنر 
عربی جدید. هنری که هم مشروعیت محلی داشته باشد و هم مقبولیت 

جهانی. اما این جریان جدید در هنر چه ویژگی هایی دارد؟

از هنر ملی به هنر تراملی: تغییر و تحوالت هنر دبی و دوحه
از نیمه قرن بیستم متاثر از ملی گرایی عرب، هنرمندان تالش کردند 
روایتی ملی گرایانه از هنر ارائه دهند. اولین دوساالنه هنر عرب سال 1974 
در عراق برگزار شد و به طرح این پرسش صراحت داد که هنر عربی چیست؟ 
 Lenssen, Rogers and( چقدر هنر عربی از هنر اسالمی متفاوت است؟
Shabout, 2018(. پاسخ به این پرسش دو مسیر پیش روی هنرمندان 

محمدرضا مریدی و همکار
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گذاشته است: اول، هنرمندانی که تالش کردند به تصاویر مردم نگارانه و 
منظره نگارانه از سرزمین های عربی بپردازند و نشانه هایی از زندگی کویری 
و سواحلی یا اماکن مذهبی، آیین های اسالمی و پوشش زنان عرب را در 
سبک های مکتب آکادمی تا مدرن هم چون کوبیسم تلفیق کنند. دوم، 
هنرمندانی که به حروفیه مدرن  پرداختند و تالش کردند خط و نوشتار 

عربی را با فرمالیسم هنر مدرن تلفیق کنند.
اما نمایشگاه هنر اسالمی لندن در سال 1976 موقعیت پارادایمی تازه ای 
را به هنر کشورهای عربی داد. این نمایشگاه با حمایت بنیاد نفتی عربستان 
)آرامکو( در لندن برگزار شد )Abdallah, 2015, 79(. عربستان این رویداد 
را نه عرصه ای برای هنر عربی بلکه عرصه ای برای هنر اسالمی خواند؛ چرا 
که این نمایشگاه هنر اسالمی را فراتر از ملی گرایی )که گفتمان غالب آن 
دوران در ایران و کشورهای عربی بود( دنبال کرد. این ایده برای هنر اسالمی 
که اساساً فراتر از مرزهای محدود ملی گرایی تعریف می شود، فرصت تازه ای 
ساخت. تلفیق انتزع گرایی مدرن با خوشنویسی و هندسه اسالمی امکان 
پیوند و همجوشی اسالم و مدرنیته، و هنر اسالمی و هنر مدرن را در 
کانون مباحث قرار داد. این جریان توانست هنر سرزمین های اسالمی را در 
موقعیتی فراتر از ملیت ها و موقعیت های منطقه ای، هم چون هنری تراملیتی 
نشان دهد. برای عربستان، قطر و امارات تاکید بر موقعیت تراملیتی هنر 
امکانی برای همپیوندی هنر منطقه ای )بومی، ملی، سنتی، اسالمی( با هنر 

جهانی بوده است. 
هنر معاصر در گفتمان جهانی شدن تالش می کند فراتر از ایدئولوژی های 
در  هنری  دوساالنه های  و  جشنواره ها  رویدادها،  کند.  حرکت  ملی گرا 
کشورهای عربی منطقه که خود را شکل دهنده و پشتیبان هنر اسالمی 
معاصر می دانند بر وجه تراملیتی هنر نیز تأکید می کنند. در این رویکرد، هنر 
اسالمی اگرچه برآمده از سرزمین های اسالمی است اما هنری چندفرهنگی، 
متکثر و پذیرای مخاطبان از دیگر فرهنگ ها است. این رویکرد تازه ای در 
هنر معاصر است )مریدی و مریدی، 1401، 125(. برای بحث بهتر پیرامون 
این رویکرد، الزم است دو جریان را در هنر معاصر از یکدیگر تفکیک کرد: 

هنر پسامدرنیسم  و هنر ترامدرنیسم . 
آنچه پسا مدرن در هنر پدید آورده، نوعی تلفیق  ناپایدار و هجوآمیز میان 
سنت و مدرن است. آنچه در پسا مدرن تجربه می شود نه بازگشت به سنت 
و نه تالشی برای حفظ سنت است؛ بلکه تلفیقی از نشانه های بومی گرایانه و 
با هنر پاپ و مصرف گرایانه و رسانه ای است. حتی جنبش حروفیه مدرن نیز 
در تلفیق با پاپ و نشانه های مصرفی اغلب تصاویری هجوآمیز از هنر اسالمی 
ارائه داد. اما این درباره همه آثار صدق نمی کند. برخی دیگر از آثار معاصر را 
می توان ترامدرنیستی توصیف کرد. ترامدرن به دنبال نقد پسا مدرن است. 
به نظر ضیاء الدین سردار ، متفکر مسلمان )پاکستانی  - بریتانیایی( ترامدرن 
هم چون گذر از دوران پرآشوب پسامدرن است )سردار، 2006، 297(. به 
نظر او پسامدرن با تخریب سنت، اخالق و مذهب، راه را بر حفظ یا احیاء 
فرهنگ های پیرامونی )غیراروپایی و آمریکایی( می بندد و دنیایی هجوآمیز 
از التقاط فرهنگی می سازد. در حالی که ترامدرن امکان پیوندهای پایدار و 
جهان شمول با حفظ فرهنگ های حاشیه ای و پیرامونی را به وجود می آورد. 
ترامدرن، هم چون پارادایمی تازه تلقی می شود که ترکیبی از شهودگرایی 
و معنویت گرایی را با عقل و منطق جهان مدرن همساز و هم سو می کند. 
که  ماوراءالطبیعه  و  متافیزیک  رخدادهای  از  تا  می کوشد  پارادایم  »این 

در پیرامون دنیا رخ می دهد استفاده کرده و ریشه آنها را در اسطوره ها 
افسانه ها و مباحث متافیزیکی جست وجو کند« )یعقوبی، فرهنگی و  و 
حبیبی، 1397، 140(. ترامدرنیسم با نقد نسبی گرایی افراطی و نهیلیسم، 
به  این رویکرد  البته  تاکید می کند.  ارزش های جهان شمول و مطلق  بر 
معنای بازگشت به بنیادگرایی دینی نیست بلکه با تأکید بر متافیزیک در 
جستجوی مبنا یا منشاء مشترک کیهانی یا مبنای مشترک انسانی است. 
متفکرانی چون انریک داسل  )Dussel, 1995( در حال نظریه پردازی برای 
توسعه مفهوم ترامدرنیسم هستند. دیدگاهی که در میان متفکران پیرامونی، 
اقلیت ها، مذهبی ها و حاشیه ای ها با استقبال مواجه شده و در حال توسعه 
امکان زندگی  ارزش های جهان شمول  بر  تاکید  با  ترامدرن  نظری است. 
مسالمت آمیز میان فرهنگ های مختلف را به وجود می آورد. لذا این رویکرد، 
در سیاست گذاری کشورهایی چون امارات و قطر که به دنبال ایجاد یک 

هویت چندفرهنگی و تراملی هستند، با استقبال مواجه شد.
ناگفته، دوباره گفته  برودویل و فلراث )2010( در آغاز کتاب گفته، 
که به مناسبت نمایشگاهی در موزه دوحه منتشر شد، جریان هنر معاصر 
عرب را ترامدرنیستی توصیف کرد. برودویل مفهوم ترامدرن را مفهومی 
پسااستعماری می داند که امکان شنیدن صدای حاشیه ها و فرودستان را 
در عصر جهانی شدن فراهم می کند و آن را امکانی برای دیده شدن هنر 
منطقه خاورمیانه می داند. هنر ترامدرن به دنبال تلفیقی از انتزاع گرایی 
)هم چون فرمی  جهان شمول( با هنرهای مفهومی و چیدمانی )با مضامین و 
دغدغه های جهان شمول( است. آثاری که وجهی رمزآمیز دارند و بر معنویت 
در جهان مدرن اشاره می کنند. بردویل برخی آثار هنرمندانی چون عادل 
عابدین، منیر فاطمی، قادر عطیه، وفا بالل، یوسف نبیل، غاده عامر، صادق 
کویش الفراجی، الرا بلدی، احمد السودانی، عبدالقادر بن شمه و بسیاری 
دیگر را زیر مفهوم ترامدرنیستی مقوله بندی کرد. در ادامه به برخی آثار که 
مورد توجه نهادهای فرهنگی و هنری قطر و امارات قرار گرفتند می پردازیم. 
حسن شریف  را می توان از پیشتازان هنر مدرنیستی در امارات دانست 
که از دهه 1980 فعالیت حرفه ای خود را آغاز کرد. او از مؤسسان دوساالنه 
شارجه است که رویداد هنری مهمی در امارات محسوب می شود. در یک 
مجموعه »دمپایی و سیم« و »اسباب بازی شکسته و سیم«، او با اشیاء ساده 
و روزمره )مانند دمپایی و شانه، حجم ها( تپه هایی را ساخته که اشاره به انبوه 
جمعیت متنوع در کشور امارات دارد؛ زیبایی در هم تنیده شده ای از رنگ ها 
و اشیاء که اشاره استعاره ای به سرزمین چند ملیتی امارات دارد؛ همچنین 
اشاره به انباشت اجناس کم ارزش دارد که ارتباط ارگانیکی با یکدیگر ندارند 

و به انبوهی از زباله تبدیل شده اند )تصویر 1(.  
عنوان  با  چیدمانی  اثر  در  سعودی،  عربستان  هنرمند  ماطر   احمد 
مغناطیسم )2009(، کعبه و براده های آهنی پیرامون آن را بازسازی کرده 
که اشاره به موقعیت مرکزی کعبه در جهان اسالم دارد. آثار او به شیوه ای 
مینیمالیستی و انتزاعی هم به زمینه اسالمی اشاره می کند و هم به بیان 
دیدگاهش در سطح جهانی می پردازد )تصویر 2(. تلفیق فرمالیسم و هنر 
اسالمی را در آثار مطر بن الحج ، مجسمه ساز اماراتی دنبال کرد. آثار او 
حجم های انتزاعی از نقوش اسالمی و عربی است. عمار عطار  دیگر هنرمند 
اماراتی از فضاهای مذهبی، نمازخانه ها، مساجد مجلل در عربستان سعودی، 
بحرین و امارات متحده عربی عکاسی می کند و جنبه های فرهنگ مادی 
که بر این فضاها غالب شده را نشان می دهد. در مجموعه ای با عنوان صالح 

تغییر پارادایم هنر ملی به هنر تراملی؛ مطالعه تحوالت هنر در منطقه 
خاورمیانه
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)2017( حرکات نماز )سجده و رکوع( را به فرم های هنری تبدیل کرد و 
ترکیب بندی از حرکات به عنوان عناصر و فرم ارائه داد. 

استفاده از هندسه اسالمی بر پایه سایه و نور یکی دیگر از ویژه گی های 
آثار این دوره است. در آثار چیدمانی می توان نقوش اسالمی را به حجم های 
نور و سایه تبدیل کرد بدون آن که جسمیت و شیئیت داشته باشند. این هم 
استراتژی برای گریز از قواعد سخت گیرانه در ساختن حجم و مجسمه است، 
و هم شیوه ای خالقانه برای پدیدآوردن غیرفیزیکی یک اثر است؛ مهم تر این 
که به آثار هنر اسالمی ابعاد فضایی و معمارانه می دهد. فضایی در بر گیرنده 
که همه را در خود می پذیرد. حتی وسیع تر از بناهای مذهبی که معذوریت 
حضور غیرمسلمانان دارد. مانند آثار رشاد االکبروف ، آنیل آقا، و نجات مکی. 
فلز، چوب و شیشه  از  ترکیبی  آذربایجانی(،  )هنرمند  االکبروف  آثار 
است که وقتی نور از آنها می گذرد در زاویه ای معین، اشکال هندسی یا 
منظره می سازد. به همین شیوه با گذراندن نور از اشیائی در هم و بر هم، 
نقوش هندسه اسالمی را بر دیوار نقش می کند. از این آثار در جشنواره هنر 
اسالمی شارجه )2014( مورد توجه قرار گرفت )تصویر 3(. آنیل آقا )هنرمند 
پاکستانی آمریکایی( نیز در اثری با عنوان تقاطع )2014( فضای نور و سایه 
از نقوش اسالمی ساخت. این اثر با الهام از نقوش و معماری الحمرا طراحی 
شده که شامل مکعبی است که انتشار نور از درون آن، نقوش اسالمی را بر 
دیوار، کف و سقف و هر آنچه پیرامونش است منعکس می کند و همه چیز 
را در بر می گیرد. هنرمند در توصیف اثرش می گوید که درهای این فضای 
مقدس جدید به روی همه حتی غیرمسلمانان باز است و هم چون نور بر 
همه می تابد. نجات مکی )هنرمند اماراتی(، در اثری صوتی بصری  کره ای 
از شیشه کریستالی آبی رنگ با نقوش اسالمی ساخت که نور ساتع شده از 
مرکز آن، نقوش را بر دیوار و فضای پیرامون منعکس می کرد و تصویری 

کهکشانی از فضای اسالمی می ساخت. کره و چرخش آن هم چون زمین و 
مرکزگرایی نور در آن و انعکاس متکثر اما منظم نقوش در پیرامون، به نوعی 
بازسازی هندسه اسالمی در ابعادی جدید است. این اثر در فستیوال هنر 

اسالمی شارجه در سال 2018 ارائه شد. 
در رویدادهای هنر منطقه مانند دوساالنه حامد بن خلیفه )از سال 201( 
و فستیوال هنر اسالمی شارجه )از 2009(، جایزه ابراج )از 2008( و جایزه 
هنری جمیل )از 2009(، هنر اسالمی به پروژه های چیدمانی و چندرسانه ای 
تبدیل شد؛ همچنین هنرمندان غیرمسلمان از کشورهایی چون آمریکا، 
انگلستان و اسپانیا در این رویدادها شرکت کردند. همان گونه که گروهی 
از هنرمندان انگلیسی در نمایشگاه هنر اسالمی شارجه در سال 2017 آثار 
هندسه اسالمی را با نور لیزری اجرا کردند. در واقع یکی دیگر از ویژگی های 
هنر ترامدرنیستی، تکنولوژیک شدن هنر است. استفاده از تکنولوژی در ابعاد 
بزرگ که امکان فضاسازی وسیع را به وجود می آورد. این فضاسازی بزرگ، 
مخاطب را در بر می گیرد به گونه ای که مخاطب را در خود جای می دهد. 
مانند اثری از زلیخا بوعبداهلل به نام قدم زدن در آسمان که جایزه ابراج در 
سال 2009 را برد. این اثر شامل صفحه دیجیتالی باالی سر )سقف( است که 
بر کف )صفحه صیقل خورده از استیل( انعکاس دارد. این اثر تعاملی است و 
بیننده با راه رفتن، تغییرات باالی سر و انعکاس آن زیر پا را حساس می کند 
که مانند قدم زدن در آسمان است. هنرمند به توانایی نجوم مسلمانان در 
تاریخ علم اشاره دارد؛ این اثر شامل ستاره های هشت ضلعی و نقوش هندسه 

اسالمی است که به صورت افالکی در چرخش هستند.
عالوه بر این هنرمندان در کشورهای عربی منطقه، هنر محیطی را دنبال 
کردند؛ آنها نشانه هایی چون کویر، خورشید بیابان، سراب، نمک، شن و دریا 
را به عنوان دستمایه های خلق هنر جدید می دانند که می تواند هنری ملی 
و تراملی باشد. چرا که هم به اقلیم و جغرافیای این سرزمین ها اشاره دارد 
و هم هم چون دیگر کویرها و بیان ها و ساحل ها و دریاها در جهان است 
)Sindelar, 2017(. در همین راستا عربستان سعودی دوساالنه هنر بیابان  
برگزار می کند. در این رویداد هم هنرمندانی چون محمد احمد ابراهیم  از 
پیشگامان هنر مفهومی امارات و موزا آل ماتروشی  از نسل جدید هنرمندان 
امارات شرکت دارند و هم هنرمندانی از انگلستان، استرالیا و دیگر کشورها 

تصویر  1- حسن شریف، هنرمند اماراتی، چیدمان دمپایی و سیم، 2009.

تصویر 2-  احمد ماطر، هنرمند عربستان سعودی، اینستالیشن مغناطیسم، 2010.

محمدرضا مریدی و همکار

تصویر 3- رشاد االکبروف، هنرمند آذربایجانی شبکه، اجراشده
در سال 2011، به نمایش درآمده در دوساالنه شارجه 2014.
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هم چون گیزال کلون  هنرمند آمریکایی. طبیعت هم چون فصل مشترک 
فرهنگ ها به هنری فراتر از ملیت ها اشاره دارد )تصویر 4 و 5(. از همین 
رو در سیاست های چندفرهنگی کشورهای عربی منطقه با استقبال موجه 

شده است. 
در مجموع می توان سه ویژگی های برای هنر تراملی برشمرد که مورد 
حمایت رویدادهای هنری کشورهای عربی خلیج فارس هستند: 1. خلق 
هنر اسالمی به مثابه تجربه ای چند فرهنگی. 2. خلق آثار هنری دیجیتال و 
تکنولوژی محور، 3. خلق آثار هنر محیطی هم چون فصل مشترک فرهنگ ها 

و ملیت ها. 
سیاست های چندملیتی و فراملیتی در نمایشگاه ها و رویدادهای هنر 
منطقه دنبال می شود و از هنرهای با تجربه های چندفرهنگی و ترافرهنگی 
حمایت می شود. به عنوان مثال رویداد »هنر دبی« که از سال 2007 آغاز 

شد به مرکز تبادل فرهنگ ها تبدیل شده است. به عنوان مثال در سال 2012 
این رویداد بر اندونزی متمرکز شد و از هنرمندان آسیای جنوب شرقی 
دعوت گرفت؛ در سال 2013 بر غرب آفریقا متمرکز شد و از هنرمندان 
نیجریه، سنگال، مالی و غنا دعوت گرفت. در سال 2014 بر منطقه قفقاز 
متمرکز شد و از هنرمندان قرقیزستان، قزاقستان، گرجستان، آذربایجان 
و روسیه دعوت گرفت. در سال 2015 بر هنر آمریکای التین و در سال 
2016 بر فیلیپین متمرکز شد. به این ترتیب رویداد هنر دبی به چهار راه 
شمال و جنوب، و شرق و غرب تبدیل شد که نشانگر سیاست های تراملی و 
ترامنطقه ای امارات است )Sindelar, 2016, 8-9(. در حال حاضر هنرمندان 
از بسیاری کشورها با دریافت کمک هزینه اقامت و سفر در رویدادهای هنری 
و فرهنگی امارات و قطر شرکت می کنند. این رویدادها هنرمندان لبنانی، 

پاکستانی، ایرانی، عراقی و سرزمین های غیراسالمی را به خود فراخواندند. 

تصویر 5- گزیال کلون، هنرمند آمریکایی در
دوساالنه هنر بیایان عربستان سعودی، 2019.

تصویر 4- محمد احمد ابراهیم، هنرمند اماراتی،
چیدمان محیطی در ساحل شرقی امارات، 2019.

نتیجه
هنر معاصر، درعصر جهانی شدن، تالش دارد از روایت هنر ملی فراتر 
است  آمده  در  دولت ها  خدمت  به  ایدئولوژی  هم چون  ملی گرایی  رود. 
و هنر معاصر مجالی برای رهایی هنرمند از آن است. هنر معاصر مبتنی 
بر تجربه های چندفرهنگی، چندملیتی و هویت های هیبریدی و پیوندی 
است. شکل دادن به این تجربه های هنری چندگانه در مواجهه و تقاطع 
فرهنگ ها ممکن می شود؛ جایی که مری لوئیس پرات آن را »ناحیه تماس« 
نامید. کشورهایی چون امارات و قطر تالش دارند هم چون ناحیه تماس 
باشند؛ جایی که پذیرای فرهنگ ها و ملیت های متنوع است. از یک سو 
این سیاست، برای کشورهای با نظام سیاسی و فرهنگی سنتی و رویکرد 
دینی بنیادگرا چالش برانگیز است و از سوی دیگر این سیاست برای این 
کشورها ضروری است چرا که تقریباً 80 درصد جمعیت شان را نیروی کار 
مهاجر و چندملیتی تشکیل می دهند. در این مقاله شرح داده شد که توسعه 
ناحیه تماس و سیاست گذاری برای پذیرش هویت های چندگانه با تغییر 
سیاست گذاری از موزه های ملی به موزه های تراملی ممکن شد. موزه های 
تراملی قادر هستند جمعیت ساکن در این کشورها را به هم پیوند می دهد. 
تأسیس شعبه موزه های لوور و گوگنهایم و برگزاری نمایشگاه های متعدد از 
آثار شناخته شده و جهانی هم چون فصل مشترکی برای ساکنان چندملیتی 

در قطر و امارات است. 

در این مقاله شرح داده شد که از یک سو فقدان ساخت سیاسی دولت 
-      ملت در این کشورها طرح مفهوم هنر ملی گرا را با چالش مواجه می کند؛ 
و از سوی دیگر فراتر رفتن از روایت ملی گرایانه از هنر، این کشورها را قادر 
می سازد که برنامه های خود را بخشی از جریان حمایت از هنر معاصر بدانند. 
به ویژه هنر ترامدرنیستی که هنرمندان را قادر ساخت به تجربه های تازه در 
هنر اسالمی بپردازند. به برخی از این تجربه های در آثار هنرمندان اشاره شد. 
در پایان، باید اشاره کرد که هنر در کشورهایی چون قطر و امارات 
را نمی توان با هنرمندان ملی این کشورها شناسایی کرد؛ بلکه با حضور 
هنر  یک  بود  قادر خواهند  این کشورها  فرهنگ ها،  دیگر  از  هنرمندانی 
ترافرهنگی، ترامنطقه ای و تراملیتی را شکل دهند. لذا تغییر پارادایم از هنر 
ملی به هنر تراملی بر همه هنر منطقه تأثیر گذاشته است. گالری های امارات 
و موزه های قطر از هنرمندان منطقه استقبال می کنند و راه به نمایشگاه ها و 
بازارهای جهانی می یابند. هنرمندان مهاجر اغلب آثاری هیبریدی و بریکوالژ 
خلق می کنند که با هنرمندان ساکن یا مقیم )وطنی( در این کشورهای 

عربی متفاوت است.
با وجود موفقیت های نسبی کشورهای عربی خلیج فارس به ویژهه 
قطر و امارات در توسعه سیاست های »ناحیه تماس«، جریان هنر در این 
کشورها با انتقادهای بسیار مواجه است. اول آن که آنها تالش دارند بر هویت 

تغییر پارادایم هنر ملی به هنر تراملی؛ مطالعه تحوالت هنر در منطقه 
خاورمیانه



86
نشریه هنرهای زیبا - هنرهای تجسمی    دوره 27، شماره  3، پاییز 1401

جهان وطنی نیروهای کار خارجی )که بیش از 80 درصد جمعیت منطقه را 
شامل می شوند( و هویت تراملیتی و ترافرهنگی آنها تاکید کنند اما به ساخت 
مبهم این هویت جهان وطنی نقدهای زیادی وارد است چرا که فاصله حقوق 
شهروندی و مدنی میان شهروندان وطنی و غیروطنی در این کشورها بسیار 
زیاد است؛ آنها با این انتقاد مواجه هستند که نیروی کار جهانی را استثمار 
می کنند. دوم آن که تحوالت فرهنگی در کشورهای این منطقه ارتباط بسیار 
اندک و در واقع بیگانه ای با جامعه محلی دارد؛ سیاست های مدارای فرهنگی 
و شکل دادن به »ناحیه تماس« بیشتر معطوف به نیروهای کار خارجی 
در این کشورها است نه مردم و شهروندان بومی که همچنان در ساختار 
سنتی فرهنگ قرار دارند. سوم آن که مفهوم تراملی یا ترامنطقه ای اگرچه 
به معنای منطقه مشترک است اما منطقه بی طرف نیست، بلکه ذینفعانی 
دارد؛ در حال حاضر سیاست های تراملیتی و ترامنطقه ای همسو با اقتصاد 
آزاد و سرمایه داری جهانی است. برای کشورهای عربی منطقه به ویژه قطر 

و دبی که در گره گاه مبادالت تجارت جهانی قرار دارند و بندرگاه های مهم 
در تجارت جهانی شده اند، تاکید بر هنر تراملی با ارزش های جهان شمول 
ضرورت استراتژیک دارد و بیشتر معطوف به سیاست های اقتصادی است 
تا فرهنگی. چهارم آن که اگرچه گفتمان ترامدرنیسم تالش دارند برخالف 
روایت پسامدرنیسم، روابط متوازن میان جوامع سنتی و مدرنیته را شکل 
دهد و این امید به شکل گرفتن هنر معاصر اسالمی )یا همسازی هنر اسالمی 
و هنر معاصر( را در تجربه-های هنرمندان بیشتر کرده است؛ اما نهادهای 
چندملیتی هنر هم چون خانه های حراج و رویدادهای بین المللی هنری اغلب 
تمایل دارند بر روایت پسامدرنیستی در هنر منطقه تاکید کنند؛ روایتی که 
التقاط و همنشینی نامتجانس عناصر و نشانه های اسالمی را با هنر مدرن 
و فرهنگ مصرفی معاصر نشان می دهد. این روایت است که مورد استقبال 
نهادهای بین المللی هنر هم چون حراج کریستیز، موزه لوور و موزه گوگنهایم 

در منطقه قرار می گیرد. 
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Contemporary art, in the age of globalization, goes beyond 
the narrative of national art. Contemporary art is based on 
multicultural, multinational experiences and hybrid iden-
tities. In the intersection of cultures, it is possible to form 
contemporary art. Just as Qatar and the United Arab Emir-
ates are trying to shape the contemporary art in the region 
as multinational and multicultural countries. Multicultural-
ism in these countries is due to the accumulation of foreign 
and international labor. Since more than 80 percent of their 
population is foreign labor, Qatar and the UAE prefer to fol-
low the transnational identity and art by emphasizing multi-
cultural policies. They want to be known as a "contact zone" 
or "trans-place". Transnational is a dream land in the univer-
sal modernity; in this land, the boundaries of identities are 
merged and have gained universal unity. A unity beyond the 
differences that can be formed in a “trans-place”. But from a 
critical point of view, trans-place is not a place for all people 
or any person from every culture. Actually, this space is a 
kind of non-place; where it does not point to any geography, 
climate or history; the sterilized space from history, memory 
and culture.  Marc Augé- French anthropologist- used the 
term "non-place" to refer to spaces where concerns of rela-
tions, history, and identity are erased. Dubai and Doha want 
to be utopia based on trans-place, trans-modern and transna-
tional; but the non-place is the opposite of utopia: it exists, 
but it does not contain any organic society. Despite these 
criticisms, the policy of the United Arab Emirates and Qatar 
is to shape trance-place. They are international and transna-
tional regions. In this sense, these regions are not only an 
opportunity for international art exchange, but also, they are 
a context for the development of transnational art. But how 
can transnational art be made?
The methodological approach of this article is trend analysis. 
Trend of political change that drives cultural policy making 
and artistic movement. This article explains how Arab oil-
rich countries have established museums and festivals by oil 
budget and have affected new Arab art movement. In this 
article we do research the trend of paradigm shift of national 

art to transnational art by studying of collection of events 
)Museums and Art Exhibitions( and art works )Artists' ex-
periences(. The results of the study of art movements in the 
United Arab Emirates and Qatar, showed that in general, 
three characteristics for art can be enumerated in the trans-
national paradigm: 1. the creation of contemporary Islamic 
art as a multicultural experience. 2. Creation of digital and 
technology-oriented works of art; 3. Creation of environ-
mental works of art as a common chapter of cultures and 
nationalities.    This artistic movements are supported by the 
artistic events in the region. But these policies are associ-
ated with many problems. Critically, these transnationalism 
developments are alien to the indigenous and traditional cul-
ture of these countries; also, these events display the global 
capitalist economy rather than being an arena for transna-
tional art. Evaluating transnational and transcultural policies 
needs further study.

Keywords

Transplace, Transnational Art, Transnational Museum, Qatar, 
UAE.
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