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مهاجرت و اختگی
یادداشتی درباره هنر ایران در مهاجرت

شهروز نظری

اگر هنر مهاجرت را معادل هنر غریبه ها - از قرن هجدهم به این سو تلقی کنیم- آن وقت خواهیم دید که هنر مهاجران نمی تواند 
مطابق با گذشته، چون هیچ نقشی ایفا نمی کند از اهمیت برخوردار باشد. تعریف »هنر مهاجرت« در قرن اخیر تابعی از ماهیت 
جهانی سازی است، در جهانی سازی شهرهای چند ملیتی معادل مناسبی برای شهر های متمدن به حساب می آیند و وجهه  جهانی آن ها 
در میزان مهاجرپذیری آنها است.  بنابر این غریبگی در ترادف  با بربریت متعلق به فهمی »پیشا جهانی« است. مهاجران بخش الینفک 
فرهنگ معاصر را پدید آورده اند؛ غریبه ها در این شرایط تازه ی شهرهای چندفرهنگی می توانند به غنای وضعیت معاصر دامن بزنند 
-ولی همه ی خبرها به این خوبی نیست- از جانبی دیگر، همه ی این مفاهیم روی کاغذ، شدنی محسوب می شوند، اما در عمل اتفاق 
ناخوشایند دیگری در مسیر جهانی سازی در حال وقوع  است. بوریس گرویس در کتاب قدرت هنر تشریح می کند که »بیگانگان به مسیر 
بی انتهای ادغام کذایی حواله می شوند، تنها به این جرم که مورد شک و ظن موهومی هستند«، تردیدی که به مرزهای اروپا محدود نماند. 
زمستان 2014 فردی در آرامش کامل با حمله به یکی از چیدمان های آی وی وی و شکستن کوزه های او اعتراضش به سیاست فرهنگی 
فدرال در قبال هنر بیگانه را  اعالم می کند و فوراً توسط پلیس بازداشت می شود. مهاجم که بعدتر معلوم شد ماکسیموکامینرو هنرمندی 
آمریکایی است، در پاسخ به خبرنگاران اعالم کرد که: هنر جهانی با نابرابری در تقسیم منابع و امکانات، به عقیم شدن فرهنگ آمریکایی 
منجر شده و موزه ها به جای حمایت از هنر، تبدیل به حیات خلوت برندهای جهان سومی شده اند. از این اتفاق به این سو مسئله ی هنر 
جهانی و جهان هنری وارد گفتمان جدیدی شد، گفتمانی که به طور قطع نتیجه تغییر موازنه ی فرهنگی در جهان است، امروز شهروندان 
جهاِن جهانی شده از خودشان می پرسند: آیا هنرمند آمریکایی در جهانی سازی یک میزبان  است؟ آیا آی وی وی در فرهنگ جهانی یک 

آمریکایی- چینی  محسوب می شود؟ و از همه مهم تر هر کدام از ما به اندازه کافی جهانی هستیم آیا؟
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نوزایی هنر امروز )معاصر( در معنای معرفتی  آن به شدت به توسعه ی شالوده های 
مصرِف فرهنگ در جهان وابسته است. در واقع آنچه امروز تجدید حیات هنرهای 
محلی در سایه معاصریت تلقی می شود، به نوعی پیوند امور محلی  و جهانی در 
یک بستر واحد به نام دنیای  واحده مربوط است؛ آنچه دونالد رابرتسون از آن با 
عنوان »دنیا به عنوان مکانی واحد« یاد کرده است. در چنین جهانی البته بیش از 
همه ی مزیت های دنیای واحده مخاطرات جدیدی نیز پیش رو است؛ اولریش بِک 
-جامعه شناس- اصطالح »جامعه مخاطره آمیز« را در تعریف شرایط نوپیش آمده ی 
جهان معاصر پیش می کشد؛ »در این عرصه ی تازه، بالیا بیش از آنکه ناشی از منابع 
خسران اعم از طبیعی یا سیاسی و اقتصادی باشند، از ناحیه ی عدم قطعیتی می آید 

که آفریده ی توسعه اجتماعی ما و توسعه ی علم و فناوری  است«.1 
در عالم هنر نیز دسترسی های گسترده به اطالعات و امکان فراگیر نمایش های 
بین المللی و صد البته رشد روزافزون برابری خواهی، هنرمندان جهان غیر غربی را 
در موقعیت پیچیده ای قرار داده است؛ آنها همان اندازه که موجودیت واقعی هنرمند 
در عرصه ی پس از مدرن را می شناسند، همزمان اعتماد به نفس خود را زیر نگاه 
خیره مانده ی )دیگری( از دست می دهند؛ هنر معاصر خاورمیانه  از  یک طرف با  
توریستیدگی و اورینتالیسم مواجه  است و از سوی دیگر کانسپچوالیسم سیاسی 
)آنچه در مواردی مثل آثار ولید رعد، مونا حاتوم و شیرین نشاط به چشم می خورد( 
همه پهنه ی آن را اشغال کرده است. پدیدار شدن هژمونی »هنر مهاجرت« به جای 
آن که امکان مکالمه میان فرهنگی را فراهم کند، به نوعی نظام سلسله مراتبی  سلطه 
)Hiérarchique( و ترتیب بندی کاذب )Évaluation( منتهی شده است؛ 
شهوت فعلی آرت سین تهران یا دبی و استانبول به مشاهده و مراوده با غرب نشینان 
هنر در واقع تعین نظامات استعماری از باال به پایین در جوامع خاورمیانه ای  است 
فرادستان هنری  آنجاست که همین  ماجرا  تا حدی کمیِک  و  متناقض  و شکل 
)مهاجران( در جامعه ی میزبان خود در شرایط فرعی)Subalterne( به سر می برند 

و نقشی در مناسبات فرهنگی سرزمین های دوم خود ندارند.
از این قسم مفاهیم در  گفت وگو درباره هنر مهاجرت، درباره قومیت و هنر و 
موقعیت هیبریدی اکنون کار چندان ساده ای نیست، ولی پشت این ظاهر التقاطی 
هنوز مرزهای ناپیدایی از تفکیک و دسته بندی وجود دارد و هرچند تئوریسین های 
 Des( هنر پست مدرن می کوشند با طرح مضامینی چون جایگزینی مطالعات  بصری
Études visuelles( به جای تاریخ هنر، از تقسیمات نژادی و جغرافیایی فاصله 
بگیرند - و به نوعی رواداری و دموکراسی در هنر نزدیک شوند -  با این وجود جز در 
عرصه مد -که از حداکثر مقدورات برای برابری سازی برخوردار ا ست- مابقی حوزه ها 

هنوز از نگرانی و بی ثباتی و نابرابری رنج می برند.2
پیش از آنکه درباره مهاجرت و تأثیر و تأثرات آن حرف بزنیم، این پرسش پیش 
می آید که اساساً اصرار بر مهاجرپذیری طی نیم اخیر با چه هدفی انجام شده است؟ 
ضرورت شکل گیری جوامع متنوع از این رو پیش آمده که مسئله ی چندگانگی 

فرهنگی و در نتیجه ی توسعه ی ارزش ها و هنجارها، به عنوان 
رکن و پشتوانه ی حیات دموکراسی نقش عمده ای را بر عهده 
گرفته  است؛ در این شکل از زیست معاصر، نقشبندی قدرت نه 
بر اساس جمعیت توده ها و میزان تأثیرات اجتماعی، اقتصادی 
یا سیاسی آن ها که بر اساس دفاع از ارزش های اقلیتی تعریف 
می شود. مهاجران در این بین نقش آشکار و فاعالنه ای در برهم 

ریختن بافتار جوامع بازی می کنند. 3
مهاجرت در معنای جهانی شده ی آن هر چند امری  است 
زاییده و مرتبط با تحوالت اجتماعی، سیاسی و اقتصادی، با این 
حال از منظر مطالعات فرهنگی به یکی از متغیر های حائز اهمیت 
جهانی شدن تلقی شده است. از منظر این پژوهش ها، گردشگران، 
با  خارجی  کارگران  و  شوندگان  تبعید  پناهندگان،  مهاجران، 
دگرگون کردن جامعه ی میزبان و در نتیجه تغییر ساختار قدرت و 

اقتصاد، سهم بزرگی در جهانی کردن جوامع داشته اند.4
جهانی کردن که تا پیش از یازده سپتامبر و پس از آن بهار 
عربی و بعدتر از آن موج مهاجرت به اروپا پدیده ای غیر متناقض 
و صرفاً تغییر دهنده )و نه تغییر پذیرنده( تلقی می شد، حاال منشأ 
است که در جهانی سازی کالسیک  تناقضاتی شده  و  تغییرات 

قاسم حاجی زاده، 1358، مجموعه خصوصی
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جایی جز مسکوت گذاشتن آنها وجود نداشت؛ به قول استوارت 
هال »از بین بردن سلطه به معنی از بین بردن و نابودی تفاوت 

نیست. بلکه ایجاد یک اراده ی جمعی از طریق تفاوت است«. 5
این یادداشت تالش می کند تا به شما توضیح دهد که چرا 
ایران در عمل صورت  پدیده ی هنر مهاجرت در جوامعی مثل 
واقعی پیدا نمی کند؛ مهاجر خاورمیانه ای در این رفتار مناسکی، 
برخود واجب می بیند تا خود و فرزندانش را در شرایط ذهنی 
موطن اش جامد نگه دارد. این رفتارگری - شبه سندرم- تا آنجا 
پیش می رود که فرد بدون هیچ واکنشی به فضا، مکان و زمان 
در یک مالیخولیا غرق می شود. هنرمندان به دلیل ماهیت ذهنی 
قرار  مخاطره ای  در چنین  مهاجر  اقشار  دیگر  از  بیش  کارشان 
می گیرند. در همین رویه هنرمند ایرانی مهاجر تا لحظه ای که در 
پیوند با ذهنیت ایرانی-پیش فرض- قرار دارد، تنها در مهاجرت 
فیزیکی به سر  برده و به لحاظ ذهنی در سرزمین مادری خود به 

سر می برد.6
مطالعه هنر ایرانی مهاجر نشاندهنده ی عمق رابطه خیالی 
هنرمند با مسائل و موضوعات درون مرزی است؛ چنین وضعیتی 
در جوامعی که دارای گسست عاطفی و معنوی با جهان اکنونی 
تا  فرد  عنوان  به  مهاجر  است.  اتفاق همیشگی   دارند7 یک  قرار 
زمانی که در نسبت با خانه، خانواده و سرزمین مادری قرار دارد 
عماًل مناسبات خود با جامعه ی میزبان را آغاز، اصالح )ترمیم( و 
سامان دهی نمی کند. منتها بحران بعدی آنجاست که در صورت 
قبول شرایط مهاجرت )توسط مهاجر( بازهم پذیرفتگی توسط 
میزبان رخ نمی دهد! و عموماً مهاجران و طبیعتاً هنرمند مهاجر 
دو راه پیش روی خود نمی بیند، اول ایزوله گی و دوم پرخاش و 
گسستگی. آلن بادیو در مصاحبه با فابین تاربی هر چند مبارزه ی 
منفی با جهانی شدن را کار ساده ای نمی بیند، اما آن را غیرممکن 
نمی داند و شرط آن را تردید در چشم انداز جهانی شدن و نفی 
همه جانبه ی دموکراسی جهانی می شناسد. بدیو می گوید: »در 
چنین اوضاعی به سختی می توان درگیر سیاست شد یا مبارز بود، 
چون الزمه اش آن است که شما حداقلی از حس گسست یا حالت 
ذهنی ای مغایر با اتفاق نظر رسیده باشید یا متقاعد شده باشید که 

الزم است کاری بیرون از قانون جهان انجام بشود.8
هنر مهاجر ایرانی البته محافظه کارتر از آن است که به انکار 
و امتناع از جامعه ی میزبان بپردازد. در اکثر مواقع باقی ماندن در 
ذهنیت خانگی را انتخاب کرده است؛ مطالعه ی آثار هنرمندان 

شناخته شده ی مهاجرت نشان می دهد که جملگی آنها تنها به لحاظ بدِن ناسوتی در 
خیابانی در پاریس، کلن، نیویورک یا تورنتو به سر می برند، ولی تن الهوتی آنها هنوز 
در تهران حضور دارد. قطعاً دشوار است چنین شرایطی را به عنوان هنر مهاجرت 
به حساب آورد، چون حداقل پیش فرض هایی که برای هنر مهاجرت وجود دارد، 
رابطه ی ذهنی هنرمند با جامعه میزبان را طلب می کند و این در حالی است که در 
نمونه هایی مثل نیکزاد نجومی، قاسم حاجی زاده، بهمن محصص، سیراک ملکونیان، 
علی اصغر معصومی، رضا درخشانی و ... عماًل هیچ رابطه یا کنشی  مابین  هنرمند و 
جهانی که در آن نفس می کشد، وجود خارجی ندارد؛ هنرمند در تهرانی که در خیال 
اوست راه می رود و عمل می کند و بی تردید عالقه ی جامعه ایرانی به آثار ایشان هم 
ریشه در همین فهم متقابل نسبت به فرهنگ تهرانی دارد. تهران شهر تک فرهنگ 
و گوشه افتاده ای است با ژئوکالچری متفاوت از آنچه در شکل جهانی برای یک ابر 
شهر قایلیم و جالب است بخش مهمی از قالب ها و کلیشه های فرهنگی رایج تهران 
تحت تأثیر دیاسپورای ایرانیان شکل می گیرد. بنابراین بی راه نیست اگر آنچه سعی 
می کنیم هنر مهاجرت بنامیم را از این به بعد هنر دیاسپورا اطالق کنیم. دیاسپورایی 
که سرگردانی را با طواف حول معنای ایرانیت تعریف و تحمل می کند و هر گاه 
خواسته است فهمی خارج از استنباطات هویتی و سیاست هویت را طرح نماید 
نوعی از ناشناختگی و بی اعتنایی را به جان خریده است، کمتر شناختگی هنرمندانی 
چون، سیا ارمجانی، حسین واالمنش، شیرانا شهبازی، اشکان صحیحی، وای زی کامی 
و ... همگی ناشی از همان خارج شدن از نظامات دیاسپورایی است. دیاسپورایی 
که هنرمند را به شرط اختگی نسبت به جهانی شدن مورد التفات قرار می دهد و 
خارج شدن هنرمند از تهران خیالی را نوعی پیوستن به سپاه غیر می شناسد. در 
واقع اگر ایدئولوژی انقالبی اندیشیدن در شکل جهان را شبیخون فرهنگی تعبیر 
می کند، اپوزیسیون یا همان دیاسپورای ایرانیان هم به شکل دیگری در این تعبیر 
هم نظری و هم فکری دارد. در این تعبیر، ایرانیان مهاجر با ساخت مکان مند هویت 
در کانون هایی شبیه تهران )مشابه آنچه در لس آنجلس، تورنتو یا کلن شاهدش 
هستیم( یا با عملکرد واکنشی اغراق آمیز مشابه آنچه در شبکه ی تلویزیونی »من و 
تو« با سازوکار پهلوی مآب انجام می شود نوعی خاص گرایی فرهنگی به وجود آوردند. 
فراموش نکنیم خاص گرایی یک جهت گیری تدافعی  است که با هدف پایان دادن به 

مجموعه ای از نابرابری ها شکل می گیرد.9
آنچه در مصادیق ایران و جامعه ی ایران خارج از کشور به عنوان مقاومت در 
برابر جهانی شدن به چشم می خورد، در واقع در مرحله ی ما قبل جهانی سازی و 
نتیجه در حاشیه ماندگی و انزوایی است که از ابتدای دهه ی 60 میالدی در ایران 
آغاز شده بود و بعدتر با  انقالب و جنگ ایران و عراق به اوج خود رسید. بر خالف 
تصور عمومی درباره ی سیاست های باز خاندان پهلوی، محمدرضا شاه با ملی سازی 
و بومی گرایی افراطی اقتصاد »مبتنی بر ناسیونالیسم« به دنبال کناره گیری و در 
حاشیه ماندن از جهان بود و با سیاست هایی که درقبال عرضه نفت در دهه ی هفتاد 
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میالدی اتخاذ کرده بود بر آن  پافشاری می کرد. هنوز هم در امتداد همان سنت - در 
میان ایرانیان- هویت داشتن در معنای کلی آن، بماهو در تقابل قرار گرفتن با مفهوم 
دیگری )غریبه( معنا پیدا می کند؛ »تمایزی که ثبات خود را در تداوم یافتن در طول 
زمان«10 می شناسد، در حالی که در الگوی جهانی شده هویت فردی در دیالکتیک 
با شبکه های گسترده تر از شهر، کشور و قوم معنا پیدا می کند و صد البته در مکالمه 
با غریبه شکل گرفته است. این در حالی  است که مطابق با آنچه دورکیم در جوامع 
سنتی تشریح می کند، احساس متمایز بودن از دیگران، چونان جزء جدایی ناپذیر 
هویت، نیازمند تعلق پایدار و کمابیش قومی- جغرافیایی است. در این سنخ جوامع 
هر چه خطوط مرزی و شکاف ها در این دسته بندی بیشتر شود به ساز و کار هویتی 
آسیب کمتری می رسد ، قطعاً خصومت سنت در برابر جهانی سازی همین برهم زدن 
دیوارهای تمایز ا ست. هنر معاصر با نفی ملیت، نژاد و طبقه و مرکزگریزی در راه 
تحقق یک ایده ی واحد و آن کشف ظرفیت های درون فرهنگی و ساخت فرهنگی 
فراگیر با امکان مصرف همگانی شکل گرفت و مرزبندی های هویت ماقبل  معاصر را 

با بحران مواجه کرد.
کنکاش در مصاحبه های هنرمندان مدرنیست ایرانی مهاجر که پس از سه ده 
فراموشی دوباره از زیر آوار نمور تاریخ بیرون کشیده شده اند، مؤید این حقیقت  
است که رابینسون کروزوئه  های هنری برای باور نکردن تنهایی در جزیره غربت، به 
پاسداری از ایرانیت مصنوعی و مرزهای هویتی آن روی  آوردند و آن را تسکینی در 
برابر پذیرفته نشدن از طرف جامعه میزبان قلمداد می کنند. از آثار نسلی از نوجویان 
هنری در غربت، چیزی جز وجه دکوراتیو و خوش منظره ای - البته وجه ایرانی 
آن- باقی نمانده است. علت را باید در خشکیدگی و وهم جهان ذهنی این هنرمندان 

مهاجر جست وجو کرد.
این مهاجران هنری که عموماً از اوایل دهه ی هشتاد میالدی سرزمین خود را 
ترک کرده بودند و حتی پیش تر از آنها موج مهاجران هنری پیش از انقالِب 79- که 
از دهه ی 50 میالدی به صرافت مدرن آموزی به اروپا رفته اند - به لحاظ دیدگاه هیچ 
سنخیتی با جریان های هنری زمانه ی خود نداشتند و نسبت به پیرامونشان دچار 
نا همزمانی شناختی بوده اند. انتخاب دیر هنگام رم و پاریس به عنوان پایتخت های 
هنری دوران از جانب این مهاجران نشان دهنده ی میزان حساسیت آنها به رخداد های 

هنری زمانه ی آنهاست.
قرن  تحوالت هنری  از  با غلط خوانی هایشان  بعضاً  مهاجرانی چون ضیا پور11 
بیستم خوانش های کج و معوجی از تحوالت هنری را در جدی ترین انتقال ها فرهنگی 
)حتی تا سطح آکادمی( به ایران آورده  و به تدریس آن  پرداختند. بنابر این از خودمان 
بپرسیم که سوغات مهاجران چه چیزی جز نارسایی در رشد ارگانیک تجدد ایرانی 
بوده است؟ مهاجرت نه تنها امکان هم آمیزی و دیالکتیک فرهنگی را فراهم نکرد، 
بلکه به صورت پدیده ای پرابلماتیک به تخریب دوسوی فرهنگی )میهن و میزبان(  
پرداخته است. والتر بنیامین معتقد بود »اگر ترجمه بر راستای تفاوت دو زبان بنا 

تفاوت ها  این  بی شرمانه ی  سرکوب  ترجمه  هدف  باشد،  نشده 
خواهد بود«12. فرهنگ مهاجرت نیز اگر در معنای به رسمیت 
شناختن تفاوت های فرهنگی دو سرزمین انسان مهاجر)سرزمین 
سرکوب  همین  جز  چیزی  نباشد،  مادری(  سرزمین  و  میزبان 

بی شرمانه مفهوم ملیت نخواهد بود.

پی نوشت:

1- جامعه شناسی، آنتونی گیدنز، ترجمه حسن چاوشیان، نشر نی، چاپ 
نهم، تهران 1393، ص 979.

2- رجوع شود به مقاله ی مد و دموکراسی نوشته ی آن هلندر؛ از کتاب 
دموکراسی و هنر، تدوین آرتور ملزر و جری واین برگر و ریچارد زینمان، 

ترجمه ی گروه شیراز، نشر چشمه، صص 215 -244.
3- جوامع تک فرهنگ عموماً فاقد مفهوم مهاجر هستند و در آنها مهاجر 

به شکل یک پدیده ی آزارنده و قابل حذف مطرح می شود.
4- رجوع شود به کتاب فرهنگ ، جهانی شدن، آنتونی دی کینگ، 

مسعود نیازی، نشر چشمه، بهار 95، ص 19.
5- همان، 60.

شبکه  با  نیستانی  توکا  مصاحبه ی  از  وطن   در  مهاجرت  ایده ی   -6
بی بی سی اقتباس شده است.

7- جهان اکنونی را معادل با جهان غرب قرار داده ام تا در این یادداشت 
دوباره از کلیشه های رایج غرب و شرق یا قدیم و جدید یا مسیحی و 

مسلمان  یا غیره استفاده نکنم.
8- فلسفه و رخداد، آلن بدیو، ترجمه  ی علی فردوسی، نشر دیبایه، چاپ 

اول، 1395، ص24.
9- دورین ماسی )Massey( در طرح مسئله  ی خاص گرایی فرهنگ به 
این نکته اشاره می کند که در فرهنگ معاصر به دلیل فشردگی زمان 
و مکان، الجرم بی عدالتی و تبعیض آفرینی شکل گسترده ای به خود 

می گیرد.
10- جهانی شدن فرهنگ، احمد گل محمدی، نشر نی، چاپ هفتم، 

تهران: 1393، ص222.
11- رجوع شود به کتاب رد عقاید کوبیسم، هوشنگ پیمانی، تهران 
1314. ناآگاهی ضیاء پور به عنوان مروج مدرنیسم و به طور اخص با 

جریان کوبیسم در این کتاب هویدا است.
12- لذت و خیانت، موریس بالنشو، نصراهلل مرادیانی، نشر بیدگل، چاپ 

اول، تهران: 1394، ص22.
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بهمن محصص، طبیعت بی جان، رنگ و روغن روی بوم، 1347
عکس از: کاتالوگ حراج هنر مدرن و معاصر ایران، خرداد 1394

ابوالقاسم سعیدی، بدون عنوان، 1385
عکس از: کاتالوگ حراج کالسیک و مدرن تهران، 1395
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Ces artistes émigrants, qui ont généralement quitté leur 
pays au début des années 1980, voire même avant la Révolu-
tion iranienne, étaient partis pour se former au modernisme 
européen. Au moment de leur arrivée, ils n’avaient le plus 
souvent aucun point de vue commun avec les courants artis-
tiques de leur époque, et ne travaillaient pas selon les mêmes 
canons que leurs homologues étrangers. Leur choix marqué 
pour des villes comme Rome et Paris, alors capitales artis-
tiques, indique bien leur niveau de sensibilité pour les évolu-
tions artistiques de leur temps.

Certains, comme Ziapour, ont révélé une compréhension 
faussée, mal fondée, des évolutions artistiques du XXe siècle, 
et ce même jusqu’à un niveau académique. Et c’est cette per-
ception erronée que ceux-là mêmes se sont mis à enseigner 
ensuite. Il nous faut donc nous demander quelle est l’acqui-
sition de ces émigrants à l’étranger. Qu’y ont-ils puisé pour 
renouveler l’art iranien ? Non seulement leur émigration 
s’est faite sans capacité réelle à un dialogue culturel mais, de 
surcroît, elle s’est faite d’une manière problématique, s’ac-
compagnant pour les émigrants iraniens de la destruction 
mentale de leurs deux pôles culturels : patrie et société d’ac-
cueil. Walter Benjamin, dès son époque, observait que « si 
la traduction n’est pas basée sur la différence entre les deux langues, 
son objectif  devient une suppression honteuse de ces différences ». Si 
la culture d’immigration ne se fait pas dans le respect et la 
connaissance des différences culturelles qui existent entre 
les deux pays de l’artiste immigré, elle ne pourra jamais que 
prendre la forme d’une dégradation honteuse du sentiment 
de la nation.

Notes:
1. Anthony GIDDENS, La Sociologie, traduit en persan 
par Hassan CHAVOSHIAN, la maison d’édition de 
Nei,9ième édition, Téhéran 1393, P 979.
2. Article « La Mode et la démocratie » par Anne 
HOLANDER, publié dans le livre La Démocratie et 
l’art d’Arthur MELZER, Jerry WEINBERGER, Richard 
ZINMAN, traduit par le groupe de Chiraz, Cheshme, pp. 
215244-.
3. En général, les sociétés à culture unique n’ont pas de 
conception de l’émigrant selon laquelle ce dernier est un 
phénomène désagréable qui doit être évité.
4. CF., Anthony D. KING, La Culture, La Mondialisation, 
traduit en persan par Massoud NIYAZI,1395, Téhéran, 
p.19.
5. Ibid. p 60.
6. L’idée d’immigration dans la patrie est empruntée à 
l’entretien de Touka Neyestani avec la chaîne BBC.
7. « monde actuel » est utilisé comme synonyme de « 
monde occidental » pour éviter d’utiliser les clichés de 
L’Occident et d L’Orient, de l’ancien et du moderne, du 
chrétien et du musulman, etc.
8. Alain BADIOU, La Philosophie et l’événement, traduit 
en persan par Ali FERDOWSI,1iere édition, Téhéran, la 
maison d’édition de Dibaye,1395, p24.
9. Doreen MASSEY, sur la problématique de la 
spécification de la culture, remarque que, dans la culture 
contemporaine, à cause de la tension temporelle et 
spatiale, l’injustice et la discrimination sont forcément 
étendues.
10. Ahmad GOL MOHAMADI, La Mondialisation de la 
culture, la maison d’édition de Ney, 7e édition, Téhéran, 
1393, p. 222.
11. cf., Le refus des idées du Cubisme, Houshang 
PEYMANI, Téhéran, 1314. Dans ce livre, la 
méconnaissance de Ziapour en tant qu’un propagandiste 
du modernisme et surtout du Cubisme, est claire.
12. Maurice BLANCHOT, La jouissance et la trahison, 
traduit par Nasr Allah MORADIANI, la maison d’édition 
de Bid Gol, première version, Téhéran, 1394, p. 22.
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peut parler d’art de la diaspora plus encore que 
d’art de l’immigration.

Il s’agit d’une diaspora qui supporte l’er-
rance tout en restant attachée à une certaine 
iranité. Quand elle veut s’exprimer hors de tout 
rapport avec une identité ou une politique iden-
titaire, quelles qu’elles soient, elle se condamne 
à un anonymat et à une indifférence de la part 
des autres. Cette séparation, au sein de la dias-
pora, fait que des artistes comme Sia Armajani, 
Hossein Valamanesh, Shirana Shahbazi, Ash-
kan Sahihi ou encore Y.Z. Kami restent large-
ment méconnus.

Une diaspora qui protège l’artiste à condi-
tion qu’il soit tenu hors de la mondialisation 
considère le refus de l’artiste vis-à-vis d’un 
Téhéran imaginaire comme une manière de 
pactiser avec l’adversaire. En effet, l’idéologie 
révolutionnaire interprète la pensée à vocation 
universelle comme une attaque d’ordre cultu-
rel. L’opposition, ou la diaspora iranienne bien 
souvent, en sont arrivés à la même idée par 
cette opinion selon laquelle les Iraniens émi-
grés doivent se créer une culture particulière 
par la création d’une identité très localisée, en 
rapport avec Téhéran, dans des lieux comme 
Los Angeles et Cologne notamment, ou par 
un rapport étroit avec tout ce qui est diffusé, 
par exemple, sur la chaîne télévisée « Mano-
to », pour le moins liée à la dynastie Pahlavi. 
Les émigrants se sont ainsi créé une sorte de 
condition culturelle très singulière.

Il faut signaler aussi que cette prétention à 
la singularité est une orientation d’origine dé-
fensive qui a pour but d’abolir l’inégalité ren-
contrée hors d’Iran.

Ce qui semble, en Iran et dans la diaspora 
iranienne, une résistance contre la mondialisa-
tion est une conséquence de la marginalité et 
de l’isolement qu’a connu l’Iran – dès le début 
des années 1960 et surtout après la Révolution 

iranienne et la guerre Iran-Irak – s’en trouve ainsi accentué. 
Contre l’idée fréquemment répandue d’une politique libre et 
ouverte de la monarchie Pahlavi, Mohammad-Reza Shah al-
lait en réalité vers un isolement toujours plus grand au sein du 
concert des nations, en prônant des idées nationalistes et en 
appelant à une préférence nationale appuyée dans les ques-
tions économiques, qu’il gageait sur les exportations pétro-
lières. Poursuivant dans la même tradition, beaucoup d’Ira-
niens donnent un sens à leur identité en la confrontant avec 
le concept d’autrui, distinction qui trouve sa stabilité dans la 
continuité historique, alors que selon le modèle mondialisé, 
l’identité personnelle trouve au contraire son sens dans la 
relation entretenue dans des réseaux plus vastes que ceux 
de la ville, du pays, de la nation, c’est-à-dire dans le dialogue 
avec l’étranger. Durkheim observait ainsi que dans les so-
ciétés traditionnelles, le sentiment d’être différent des autres 
est un élément indissociable de l’identité, qui doit se fonder 
sur une appartenance stable et plus ou moins ethno-géogra-
phique. Dans cette catégorie de sociétés, plus les limites et 
les ruptures sont marquées, plus la notion d’identité sera so-
lide. L’hostilité des tenants de ces conceptions traditionnelles 
envers la mondialisation vient précisément de l’abolition de 
la distinction comme fondement de l’identité, revendiquée 
par la mondialisation. L’art contemporain, en négligeant la 
nation, l’origine, le milieu et en évitant tout ethnocentrisme, 
représente une construction culturelle dont une des facettes 
est la consommation publique et mondiale, ce qui signifie 
aussi qu’il doit faire face à cette crise de l’identité.

Les interviews menées avec les artistes immigrés iraniens, 
ces trois dernières décennies, permettent de sauver cette 
question d’un vide historiographique. En les consultant, on 
s’aperçoit que pour échapper à leur solitude, ces Robinson 
Crusoë de l’art se font les gardiens d’une sorte de tradition 
iranienne – en pratique certes assez artificielle – et trouvent 
dans cette préservation de leur identité une échappatoire au 
refus de leurs sociétés d’accueil. Il ne s’agit guère que d’as-
pects décoratifs et proprement visuels, bien issus de la tra-
dition iranienne, et qu’on retrouve donc dans les œuvres de 
ces artistes travaillant à l’étranger. Mais la cause d’un tel goût 
pour l’artifice chez ces artistes immigrés est à rechercher plus 
profondément.
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De ce point de vue, touristes, émigrants, réfugiés, exilés 
et ouvriers étrangers ont fortement contribué à la mondia-
lisation des organisations sociales par la transformation de 
leurs sociétés d’accueil et la restructuration du pouvoir et de 
l’économie.

La mondialisation, longtemps considérée comme un phé-
nomène homogène et non variable, devient perçue, après le 
11 Septembre, le Printemps arabe et la vague d’immigration 
en Europe qui a suivie, comme remplie d’évolutions et de 
contradictions, qui restaient muettes au temps de la mondia-
lisation classique. D’après Stuart Hall :« La fin de la domination 
ne signifie pas la fin de la différence, mais la création d’une volonté 
collective créée par la différence ».

Cet article tente d’expliquer en quoi le phénomène de l’art 
de l’immigration ne se réalise pratiquement pas dans des so-
ciétés comme la société iranienne où par un comportement 
rituel, les émigrants du Moyen-Orient sont obligés de rester 
mentalement, eux et leurs enfants, dans leur patrie d’origine.

Ce comportement systématique peut pousser l’homme à 
se noyer dans une mélancolie sans aucun rapport avec le lieu 
et le temps vécus.

À cause du fonctionnement de leur subjectivité, les ar-
tistes se retrouvent – plus que les autres émigrants – en dan-
ger.

De cette manière, l’artiste immigrant iranien est un déra-
ciné tant qu’il ne se retrouve pas en présence de la mentalité 
iranienne. Il demeure mentalement dans sa patrie.

L’étude de l’art iranien d’émigrant montre la profondeur 
de la relation imaginaire que l’artiste entretient avec les ques-
tions et les sujets qui habitent son intimité. Cette situation est 
récurrente dans les sociétés qui pratiquent le détachement 
émotionnel et spirituel vis-à-vis du monde actuel .

L’émigrant, en tant qu’il est une personne en relation 
avec le foyer, la famille et la patrie, ne peut pratiquement pas 
contrôler ses relations avec la société d’accueil.

En plus, la crise se produit lorsque l’émigrant accepte sa 
condition d’immigré mais que le pays ne l’accepte pas. En 
général, les émigrants, et en particulier les artistes, n’ont alors 
que deux choix : l’isolement ou l’agressivité.

Dans un entretien avec Fabien Tarbi, Alain Badiou dé-
clare que la lutte contre la mondialisation n’est pas simple 

mais qu’elle est possible à condition d’un refus 
de la mondialisation au point de nier complète-
ment la démocratie.

Badiou dit : « Dans ces conditions, il est difficile 
de se mettre à la politique ou d’être combattant car pour 
cela, il faut que vous soyez arrivés à un sens minimal 
de rupture ou d’opposition avec le consensus général, ou 
au moins il faut croire qu’une action hors de la loi du 
monde puisse être faite. »

L’art d’immigration iranien, qui a quelque 
chose de conservateur, ne veut ni nier ni refu-
ser la société d’accueil. Mais en même temps, il 
se situe dans sa patrie.

En étudiant des œuvres d’artistes émigrants 
bien connus, on s’aperçoit que ces derniers 
se trouvent seulement physiquement à Paris, 
Cologne, New York ou Toronto. En esprit, ils 
sont toujours à Téhéran.

On ne peut pas considérer cette condi-
tion mentale comme suffisante à définir un 
art d’immigration, car il faut aussi que l’artiste 
établisse une relation mentale avec sa société 
d’accueil. Pour cela, il est nécessaire de rejeter 
les moindres présupposés, alors qu’il n’existe 
aucune relation ou réaction entre les artistes et 
le monde dans lequel ils vivent, comme on le 
voit chez des artistes comme Bahman Mohas-
sess, Sirak Malakounian, Ali Asghar Masoumi 
et Reza Derakhshani.

L’artiste marche dans les rues d’un Téhéran 
imaginaire et agit, sans doute, dans l’intérêt de 
la société iranienne. Son œuvre est liée à ce dia-
logue avec la culture de Téhéran.

Téhéran, ville isolée et à la culture unique, 
présente un cadre et une activité culturelle bien 
différents en comparaison avec les autres mé-
tropoles dans le monde.

Il est intéressant de souligner qu’une part 
importante des représentations culturelles de 
Téhéran est influencée, voire façonnée, par 
la diaspora iranienne et, pour cette raison, on 
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vue de réviser les systèmes culturels quasi-coloniaux en place 
dans les sociétés du Moyen-Orient. Il est contradictoire, et 
presque comique, que ces figures de l’art, les émigrants, oc-
cupent des situations subalternes  dans les sociétés  d’accueil 
et ne jouent pas de rôle véritable dans les opportunités cultu-
relles de leurs deuxièmes territoires.

Des discussions s’engagent au sujet de l’art de l’immigra-
tion, sur les rapports entre ethnicité et art, dans le contexte 
paradoxal de notre époque. Ce n’est pas là une simple affaire. 
Il existe encore les barrières difficilement franchissables des 
séparations et classifications, grâce auxquelles des théori-
ciens de tendance postmoderniste tentent de garder leurs 
distances avec les divisions raciales et géographiques, et ce 
par la construction de thèmes de substitution puisés dans 
les études visuelles et non dans l’Histoire de l’art. Ils tentent 
ainsi de se rapprocher de la tolérance et de la démocratie – le 
domaine de la mode faisant exception dans cette tendance 
générale – en vue de plus d’égalité, alors que dans d’autres 
domaines règnent encore l’inquiétude, l’instabilité, l’inégali-
té .

Avant d’aborder plus directement le thème de l’immigra-
tion, de ses effets et influences, la question des raisons de 
l’accueil des immigrés au siècle dernier se pose.

La nécessité de formation de sociétés plus diverses est 
apparue avec la question de la multiplicité culturelle. Le dé-
veloppement de nouvelles valeurs et normes sociétales a 
joué un rôle majeur en tant que soutien de la démocratie. 
À l’époque contemporaine, la détermination des rôles de 
pouvoir n’est pas venue seulement de la considération des 
masses populaires, de ses droits sociaux, politiques et écono-
miques, mais aussi de la défense des minorités. À cet égard, 
les émigrants jouent un rôle actif  pour perturber le contexte 
initial des sociétés.

L’immigration, vue comme phénomène mondial, a trait 
aux évolutions sociales, politiques et économiques, et doit 
être considérée comme une donnée importante des études 
culturelles.

Davood Emdadian, autoportrait, 2003

Leyly Matin Daftari, Sans titre, 1990
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Si l’on considère l’art de l’immigration comme l’art pro-
duit par des étrangers – surtout depuis le XVIIIe siècle – on 
s’aperçoit que l’art des émigrants joue un rôle plus important 
que par le passé.

Le sens d’ « art de l’immigration » a été soumis, au siècle 
précédent, aux effets de la mondialisation. Dans ce cadre, 
des cités multinationales en sont venues à être vues comme 
les cités civilisées par excellence, et leur réputation dans le 
monde venait de leur capacité à accepter un nombre impor-
tant d’émigrants.

Dès lors, considérer l’étrangeté – au sens propre du terme 
- comme synonyme de sauvagerie relève d’une conception 
dépassée, précisément par ce même processus de mondiali-
sation, les émigrants formant désormais une part intrinsèque 
de la culture contemporaine.

Dans ce nouveau contexte de cités multinationales, les 
étrangers peuvent contribuer à améliorer la vie contempo-
raine. Mais si de telles idées sont valables sur le papier, en 
pratique, on se rend compte que l’inverse se produit aussi 
dans ce même processus de mondialisation. Dans son ou-
vrage La Puissance de l’art, Boris Gervais écrit : 

« Les étrangers se retrouvent sur le chemin sans fin de l’intégration 
mensongère, puisqu’ils sont suspects d’un crime illusoire. », un para-
doxe qui ne se limite pas aux seules frontières de l’Europe.

L’hiver 2014, un homme s’est attaqué à une exposition 
d’Ai Wei Wei en en brisant les vases, exprimant ainsi son 
rejet de la politique culturelle de l’État de Floride envers les 
artistes étrangers. Il a été immédiatement arrêté par la police.

 L’homme, dont l’identité a été révélée plus tard, était un 
peintre américain du nom de Maximo Caminero. Il a déclaré 
aux journalistes que, selon lui, l’art international monopo-
lisait toutes les possibilités d’exposition, d’où une certaine 
infécondité de la culture américaine, les musées n’étant plus 
que des lieux destinés aux pays du tiers-monde, et non à l’art.

Après cet événement, de nouvelles discussions se sont 
attachées à la question de l’art mondial, dont l’importance est 
sans doute venue d’un changement d’équilibre culturel. On a 
ainsi pu se demander : 

« L’artiste américain profite-t-il de la mondialisation ? Ai Wei 
Wei est-il considéré, dans la culture mondiale, comme un sino-américain 
? Et surtout, peut-on réellement être international ? »

L’innovation en art contemporain tient 
aux mutations de l’usage de la culture dans le 
monde.

En réalité ce qui sous-tend la vie des ar-
tistes locaux dévoués à l’art contemporain est 
une sorte de va-et-vient entre affaires locales et 
mondiales dans un monde formant néanmoins 
un tout, comme l’observe Donald Robertson 
lorsqu’il parle de « monde comme un lieu unique ».

En fait, un tel « monde unique » présente sû-
rement plus de risques que d’avantages. Ulrich 
Beck, sociologue, parle même de « société du 
risque » pour définir la nouvelle condition du 
monde contemporain. Dans ce nouveau mi-
lieu, les malheurs sont le résultat de « l’incertitude 
que créent, par notre développement social, la science et 
la technologie » bien plus que le résultat de causes 
plus naturelles, qu’elles soient politiques ou 
économiques.

Dans le monde de l’art, les écrivains de so-
ciétés non-occidentales se sont retrouvés dans 
une situation compliquée par la large diffusion 
des informations, par l’étendue des possibilités 
de visibilité internationale, comme par l’essor 
de l’égalitarisme. De même qu’ils sont le plus 
souvent conscients de la place réelle de l’artiste 
dans l’espace postmoderne, de même perdent-
ils confiance face au regard d’autrui. D’une 
part, l’art contemporain du Moyen-Orient est 
confronté au tourisme et à un certain orienta-
lisme, d’autre part il est complètement habité 
par le conceptualisme politique. Ainsi en est-il 
de Walid Raad, Mona Hatoum, Shirin Neshat.

L’apparition d’une certaine hégémonie 
de « l’art de l’immigration », au détriment du 
dialogue interculturel, aboutit à une sorte de 
système hiérarchique dominant et à une clas-
sification fausse ; actuellement, l’Art Seen – ou, 
disons, le marché de l’art iranien – à Téhéran, 
Dubaï et Istanbul manifeste un désir de rela-
tions avec les acteurs occidentaux de l’art, en 



183

IW
A

N
   

un
e 

pu
bl

ica
tio

n 
pé

rio
di

qu
e 

  N
° 2

L’immigration et la castration
Une note sur l’art de l’immigration
Shahrouz Nazari, Traduit par Sadegh Afsaran

Leyly Matin Daftari, Sans titre, 1990


