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  جوامع تأثیرگذار است. های فرهنگی و هنری در  ارزش  بر  حاضر تکنولوژی بیش از هر زمان دیگری   در عصر

امکان انتشار آثار فرهنگی و هنری   آن نیز بستگی به انطباقش با شرایط فرهنگی و اجتماعی دارد.  گسترش

ها را ضمن ایجاد نگرشِ خاص، هویت اجتماعی انسانحد و مرز  ی ب  صورتبه های الکترونیکی  بر روی شبکه

در تمام جوامع، اعم از اسالمی و   تا جایی کهفضای فرهنگی جدیدی به وجود آورده است؛  تغییر داده و  

برای مفاهیمی چون   های نوینبا کمک رسانهبرقراری پیوند بین فرهنگ، هنر و تکنولوژی مدرن    غیراسالمی،

آفریده تازه  معانی  واقعیت  و  تأثاست. مسئله  آزادی، حقیقت  تبیین  است  اینجا مطرح  که  اجتماعی ای  یر 

تحلیلی، تأثیرات    -تکنولوژی بر هنر اسالمی و ماهیت آن در عصر جدید است. این نوشتار با روش توصیفی

و خصوصاً   فرهنگ  بر  تکنولوژی  اسالماجتماعی  در  هنر  را  مکتب    عصر حاضری  انتقادی  دیدگاه  منظر  از 

رسد که فرهنگ و واره به نظر میگرچه هم های پژوهش حاکی از این استکند. یافته ی مفرانکفورت بررسی 

گیرد؛ اما در دهکده جهانیِ دوران معاصر که    هنر اسالمی باید از منظر عالم معنوی اسالم مورد توجه قرار

های فرهنگی بدل شده؛  یابی تکنولوژی به ساحت تغییرات اجتماعی در همه جوامع به محرکی در نوآوری راه

عارفانه و شهودی گرچه اساساً در فرهنگ اسالمی نگاه  نیاز است.    ای در قلمرو هنر اسالمیبه نگرش تازه

گیری هنری شده است که روایتگر زیباییِ نقش بسته از تجلیات ذات  های عالم، باعث شکلیده پدهنرمند به  

از تعریف هنر در جهان مدرن است. با ماهیتی متفاوت  دنیای زمینی  الهی در  تکنولوژی    روینا  از  اقدس 

  و دگرگونی روابط اجتماعی و فرهنگی، عنوان نیروی اصلی برای ایجاد سازمان اجتماعی در تمامی جوامع  به

 است.  های اساسیِ پیروان نظریه انتقادی یکی از دغدغه
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 مقدمه  

از این قاعده   نیز  از نظر ماهوی و سیر تکوینی وابسته به عوامل مختلفی است. هنر اسالمی  هنر در جوامع مختلف 

های زمان در  مستثنی نیست. با این حال بُعد همچنان نقش مهمی در سیر تکوینی علوم مختلف دارد. یکی از شاخصه

های الزم برای تولید و  ژی، سیستم منسجمی از دانش فنی و مهارت تکنولوعصر جدید رونق و کاربرد تکنولوژی است.  

بنابراین تفکری که تکنولوژی را   آالت؛ بیشتر از جنس اطالعات است تا ماشینکه قدرت فکری است از خدمات حاصل  

می تجهیزات  و  ابزار  با  اینبرابر  به  امروزه  اصالحداند؛  تجسمِگونه  ابزارها  که  جنب  شده  که  هستند  اطالعاتی    ةمادی 

تکنولوژی با   بستگی به انطباقِ  تکنولوژی   اند. گسترش افزار شدهافزاری داشته و طی یک فرایند، تبدیل به سخت نرم

گسترده است    چنان  شرایط فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و ... جامعه دارد. در دنیای مدرن پیامدها و تأثیرات تکنولوژی 

امروز با کمک علم و تکنولوژی   دهد. جهانِناپذیر تغییر  صورت برگشت  سرعت و به  یز یک جامعه را بهچ  تواند همهمی  که

 های فرهنگی، مذهبی، قومی، نژادی و... چهره متفاوتی از خود نشان داده است.فارغ از مرزهای جغرافیایی و تفاوت

یکی ندارند. تکنولوژی در پی تغییر  تفکقابلهای  یده و پویایی هستند که مرزتندرهم تکنولوژی و فرهنگ فرایندهای  

پدیده کردن  ارزشی  دنبال  به  فرهنگ  و  است  اجتماعیجهان  گوناگون  زمینه .  های  همه  در  مسائل  درک  های  برای 

در طول زمان  هنری شناخت دقیق تکنولوژی، خصوصاً در حوزه وسایل ارتباطی گریزناپذیر است.  و   فرهنگی، اجتماعی

  وسیعی در آفرینش هنر ایجاد گشت.ی  هاافق که باعث بازنگری اندیشه مردم در مورد هنر شد،  هایی  ژی تکنولو  با ظهور

را شامل  دانیم  طور که میدیگر هماناز سویی   از دهکده جهانی  اعظمی  اسالمی که بخش  فرهنگ جوامع  در  هنر 

های معطوف به خلق اثر؛ بلکه همچون یک فضیلت  ای از فعالیت وجهی از معرفت و حضور است و نه مجموعه   ،شوندمی

شناسی ظر معناشناسی، وجودشناسی و معرفتن  شود. مسئله ماهیت هنر اسالمی ازامری معنوی تلقی میو  و کمال  

آید که اکنون اثربخشی  میان می  فلسفی است. بر این اساس این پرسش به  و   موضوعی برای مباحث مختلف هنری 

هایی در ماهیت و نیز بر مخاطب آن در  نمودها و بازتاب  سیستم فراگیر تکنولوژی مدرن بر هنر اسالمی چه تأثیرات،

  ای قائل بوده و در پی روشن کردن ی فرهنگ و هنر جایگاه ویژهانتقادی مکتب فرانکفورت برا  نظریة   عصر حاضر دارد.

  .های فرهنگی و تعامل آنان با ابعاد مختلف زندگی اجتماعی استد پدیدهرابطه قدرت در تولی

درخصوص پیشینه پژوهش درباره این موضوع باید گفت تاکنون پژوهش مستقلی با این عنوان به رشته تحریر در نیامده  

آمده   در  تحریر  رشته  به  با عصر جدید  اسالمی  هنر  مواجهه  در خصوص  آثاری  این حال  با  مقالهاست.  با  است.  ای 

( به رشته تحریر در آمده است. در  1385عنوان»مواجهه هنر قدسی با تکنولوژی« به قلم زهرا رهنورد و زهرا رهبرنیا) 

این اثر به این نتیجه رسیده اند که طرح متغیرهایی از قبیل انسان مقدس، کتاب مقدس، فضا و مکانهای مقدس، اثبات  

ند از آن هر چه ماورای طبیعت است باشد و سایه و روح الهی است که از تقدس وجود  تواکند که قداست واقعی نمیمی

های نوین به ثمر  دهد. از این روی این که اثر هنری با ابزار بدوی و یا تکنیکخود در فضا، مکان، انسان و هنر قرار می

رت نظری از مکتب فرانکفورت استفاده  رسیده باشد، در بیان قدسی آن تأثیری ندارد. با این حال، در این اثر به صو 

عنوان تقادی، حضور آن بهعنوان یک موضوع فلسفی از دیدگاه نظریه اندر این پژوهش با بررسی تکنولوژی بهنشده است.  

گرفته    مطالعه قرار  اجتماعی و فرهنگی در زندگی انسان امروزی، با رویکردی به فرهنگ و هنر اسالمی مورد  یک پدیدة

ی اطالعات  آورجمع در این نوشتار با    شود.تکنولوژی مدرن در حوزه هنر اسالمی در عصر جدید تبیین میو تأثیرات  

بررسی  اکتابخانه  صورتبه ابتدا  اسنادی،  و  تأمالت ریتأثی  مبنای  بر  انسان معاصر  زندگی  بر  تکنولوژی  اجتماعی  ات 
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 نظر بوده   س نسبت هنر اسالمی با تکنولوژی مدمفهوم صنعت فرهنگ و سپبازخوانی    بااندیشمندان مکتب فرانکفورت  

 شده است.  ها برای رسیدن به نتیجه پرداختهداده   لیتحل  و ه یتجزی و بنددسته تحلیلی به  -با شیوه توصیفی و

 

 به ماهیت تکنولوژی و هنر رویکرد علوم انسانی .1

آورد که  تکنولوژی، فلسفه خود را به همراه میاست. هر ئله بدل کرده تالش در پی تعریف تکنولوژی، آن را به یک مس

  ها مورد های طبیعی و انسانی که مدتشود. تمایز میان دانشبیانی است از اینکه چگونه جهان توسط آن تفسیر می

سو، رویکرد مبتنی بر علوم انسانی توان سرآغاز دو نگاه به تکنولوژی دانست. در یک می  را  ورزان بوده استتوجه اندیشه

دهد و در سوی دیگر رهیافت علوم  توجه قرار می  اش مورده تکنولوژی، آن را در بستر فرهنگی و اجتماعی و سیاسیب

آنچه    .(22-25:  1392)کاجی،  پردازد  های درونی تکنولوژی و نسبت آن با علم میطبیعی به تکنولوژی، به مکانیسم

تمامی   بر  تکنولوژی  با سیطره  امروزه  است  معاصر، همه شاخه مسلم  تفکر  تفکر  های  در خدمت  فلسفه  ازجمله  چیز 

گرفته است. ظهور تکنولوژی مدرن، باعث ایجاد تغییرات عمیقی در زندگی، عملکرد و باورهای انسان    تکنولوژیک قرار 

وژی، فرهنگ،  اثر تکنول  تأثیر گذاشته و زیست جهان او را دچار تحوالت نوینی کرده است. بربشر  شده، بر ادراک و رفتار  

را در خود    انسان   آمیخته و سیستمی به وجود آمده که با دخالت در تمامی زندگی،هنر، سیاست، اقتصاد و ... درهم

گیر دارند، جایگاه مهمی را از آن  ها حضور چشمگیر و همهغرق کرده است. این تلقی در جهان مدرن که تکنولوژی 

تنها شکل  گیرد و نهبرد شکل میسان با ابزارها و وسایلی که به کار میو بر طبق این نگاه، شیوه زندگی ان   خودکرده

 . (97:  1392)کاجی، کندکه اندیشه او نیز با وسایل و ابزار تغییر می وی،زندگی و هویت 
شده با کمک تکنیک    گردد. تکنیک و اشیاء تولیدمی  درباره فلسفه تکنولوژی به یونان باستان باز  تأمالتترین  قدیمی

که در عصر جدید، تکنیک در برابر طبیعت و وسیله  شوند؛ درحالی تفکر یونانی، همه مکمل جهان و طبیعت تلقی می  در

های صنعتی اصطالح تکنیک و سپس  با گسترش ماشین  .(17:  1392)میچم،  سیطرة بر طبیعت و تصرف در آن است

واسطه تکنولوژی علم بهو    ها به کار گرفته شد برداری کردن از آن بهره ها و  تکنولوژی برای نامیدن فرایند ساختن ماشین 

ترین  تکنولوژی از جدی تأثیرپذیری انسان و فرهنگ از  .  گذاشت بر جامعه و به دنبال آن بر فرهنگ و اندیشه بشر اثر  

ر طول تاریخ نظریه  اندیشمندان بسیاری درباره تکنولوژی و فلسفه آن د  نظر فیلسوفان تکنولوژی است.  مضامین مورد

اند.   کرده  منظرِپردازی  از  که  تکنولوژی  فیلسوفان  از  دسته  می  آن  آن  به  انسانی  مایلعلوم  خودنگرند،  پدیدار    اند 

کنند. از این  ها این پدیدارها را نوعی جعبه سیاه یکدست و ناگزیر تلقی می تکنولوژی را تقریباً مسلم فرض کنند. آن 

فلسفه تکنولوژی در حوزه  .  (20:  1395)فرانس و دیگران،اندیلسوفان صراحتاً منتقد تکنولوژی لحاظ تقریباً تمامی این ف

علوم انسانی به دنبال پیدا کردن شناخت درباره معنای تکنولوژی و رابطه آن با مفاهیمی چون هنر و ادبیات، دین، 

صورت خصوص در جهان مدرن و بهبه  اخالق و سیاست است. در این میان تعیین پذیری انسان با ابزار و تکنولوژی 

تکنولوژی و هنر    گرفته است.  توجه قرار  ایم، بسیار موردهای اخیر که در آن شاهد تحوالت شگرف بودهتر در سده خاص

مرتبط است  دهد و هنر به انسانیت و آفرینش  بنیان تکنولوژی را شکل می  ،علم  دارند.یپ هر دو ساختن و آفرینش را در  

نیز    یابی لفظ تکنولوژی با توجه به اینکه ریشهباهم آمیخته بودند.    1که این دو در فلسفه یونان باستان در مفهوم تخنه 

  هرچند معموالً  شود.ی روشن میااندازه   تا گردد، مناسبت و بستگی میان هنر و تکنولوژی  یونانی برمی  به واژه تخنة 
 

1 Techne 

یونان باستان که با توجه به داشتن عناصر مختلف، برای کاربست در مباحث فلسفی برای متفکران    در تفکر   معنای فن، صنعت یا هنره  مفهوم تخنه، ب

 . اندیونانی جذاب بوده است و عناصر اصلی آن در طول دوران باستان تکرار شده 
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ابداع و تنوع و    ات از آن است؛ در تبیین آن به قوةآزمودگی و مهارت در ارائه چیزی با تقلید و محاکمنظور از هنر، کار

 عنوان فرایندی متمرکز بر ایجاد مصنوعات نیاز است.ابتکار و خالقیت هنرمند و تکنولوژی به

جای حقیقت نشانده است. درست  ...، تصویر را به   تصویری در قالب هنر، همچون تلویزیون، سینما و  امروزه تکنولوژِی

شود. خود حقیقت محسوب می  ،شیء، روگرفت آن است، در اینجا تصویر  برعکس جهان افالطونی که در آن تصویرِ

امر مجازی را    ،مجازی   مجازی مؤید تفاوت نگاه ما به تصویر با نگاه افالطونی به تصویر است. حقیقتِ  مفهوم حقیقتِ

تنها علت  نهتصویری  داند. تکنولوژی  آورد بلکه آن را حقیقتی در کنار حقایق دیگر میحساب نمیقت بهروگرفت حقی

های تصویری تکنولوژی هنر به همراه  دهد.  کند و نمایش هم میاین تکثیر و تنوع فرهنگی است بلکه آن را عرضه می

نام نهادا  توان آن راند که میباهم فضایی به وجود آورده  چندگانگی    .(91:  1392)کاجی،  چندگانگی فرهنگی نوین 

توان آخرین مرحله تمدن جدید بشری دانست که پیرو تحول و چرخش معرفتی مهمی به وجود آمده  فرهنگی را می

 است.

ایجاد    تغییرات بوده و باعث  منشأی امروزه یکی از ابزارهای اعمال قدرت و  جمع  ارتباط اطالعات و وسایل    تکنولوژِی

های مختلف با یکدیگر یکسان  اما دستاوردهای تکنولوژی از نظر تأثیرگذاری بر فرهنگ .  اندشدهدرک متفاوتی از جهان  

.  کرده استشرایط جدیدی    واردها را  نیستند. پیشرفت تکنولوژی جایگاه انسان را در جامعه و روابط او با افراد و گروه 

به  گونه که  همان به نظام اجتماعی پیوند خورده، هنرانسان معاصر  به لحاظ پیام و به جهت   واسطه تکنولوژی  هم 

  ای نو در کنار ابزار جدید در حوزةهاندیشه  کشد.های نوین خود را در زندگی روزمره به رخ می بیانگری، جلوهتکنیکِ 

به کمک ایده و  د با مخاطب  برای ارتباط هنرمن  هاابزار شده است.    تب جدیدامک  هنر در طول تاریخ منجر به ظهور

آفرینش هنری به هر شکل و قالبی، توسط هنرمندان با تفکرات و اعتقادات مختلف، خواه اسالمی، خواه    .آمدند  اندیشه

رود و هنرمند با دسترسی به تکنولوژی مدرن، زندگی و اندیشه خود غیر اسالمی همراه با پیشرفت تکنولوژی جلو می

خلق    امروزهاما    بود  کند. در هنر اصیل خیال هنرمند در تکنولوژی مستحیل نشدههنرمندانه بازنمایی میرا به شکلی  

دهد. با تولد و پیدایش هنرهای مبتنی بر فناوری تکثیر چون  اثر هنری برای تصرف در عالم به کمک تکنولوژی رخ می

ی تکنولوژی بر عالم معنا پیداکرده است. مثالً هنر  سینما، گرافیک و عکاسی و... هنر و هنرمندی در سیطره و استیال

ساز شود، فیلممیتلقی عنوان یکی از قدرتمندترین نمودهای تکنولوژی و آغازگر یک تفکر در قرن جدید سازی بهفیلم

 دهند. شریک شده و هنر را مورد داوری قرار می هم باو تماشاگر در گفتگویی فلسفی 

 

 کفورتفراننگرش نظریه انتقادی .2

شود. می  برده  کار بهی علوم انسانی  هااز حوزهنظریه انتقادی، اصطالحی است دارای معانی مختلف که امروزه در بسیاری  

این نظریه به   از واقعیت تحلیل جنبه  و  یه تجزغالباً  سیستم علوم    نقدی به جامعه و  پردازد وهای اجتماعی میهایی 

ای که از سوی رشته ای میانانتقادی در معنای دقیق کلمه، عبارت است از پروژهنظریه  حقیقت    اما در  مختلف است

،  روشنگری   ترین آرمان پروژةها به کار بسته شد. مطابق با این نظریه مهممکتب فرانکفورت و جانشینان آناعضای  

برپایی جامعة را می  یعنی  اِمدنی  از طریق  نظریپژوهش  عمالِ توان  بر  اجتماعی  تحوهای  بخشید ه  تحقق  مارکس    ل 

داری معطوف به مسائل فرهنگی  جامعه سرمایه  انتقادی تمرکز خود را با توجه به واقعیاتِ   نظریة   .(129:  1394)نوذری،  

انتقادی   اندیشمندان پیرو نظریة های فلسفی و انتقادی به مسائل فرهنگی، هنری و اجتماعی شد.شامل واکنش کرد و 

در  ه و  که ماحصل پیشرفت علوم در عصر روشنگری بود، واکنش نشان داداندیشه انسان    در برابر تسلط تکنولوژی بر
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گیری سازمان اجتماعی در  پی آن بودند تا نشان دهند تکنولوژی چگونه تبدیل به نیروی اصلی برای ایجاد و شکل 

 جوامع مدرن شده است.

، علم و تکنولوژی  3و تئودورآدورنو 2کس هورکهایمر دو تن از اندیشمندان تأثیرگذار مکتب انتقادی فرانکفورت یعنی ما

اَ از  را وضع کرده و آن را چنین    4صنعت فرهنگ دانستند. آنان اصطالح  عصر روشنگری می  عقالنیتِ  شکال پستِرا 

گردد و از دل  صنعت فرهنگ صنعتی است که به وضعیت وابستگی، اضطراب و ضعف خود متوسل می"تعریف کردند:  

کند و مانع استقالل افراد  پردازد. این صنعت، تسلیم را تولید میخیزد و به تحکیم و تقویت آن مییاین وضعیت برم 

  کند و آنان را به شکل یکسان و واحد در شود. صنعت فرهنگ استبداد فکری و روحی را به افراد جامعه تحمیل میمی

ایجاد نیازهای کاذب باعث فراموشی نیازهای اصلی مرمی با  -مصرف   صورتشود و درنهایت آنان را به دم می آورد و 

طبقه حاکم با سرگرم کردن مردم به محصوالت پرجاذبه  آورد.  ی م  دراراده، راضی و بدون هرگونه انتقاد  کنندگانی بی

توده  انتقادی  آگاهی  از  فرهنگ،  بی صنعت  فضای  و  کرده  جلوگیری  تصمیم ها  به  نسبت  جامعه  در  های تفاوتی 

 سرگرمى و فرهنگ امتزاج  "گویند:آدورنو و هورکهایمر چنین می  Adorno, 1991: 9).)   "کنندد میسیاستمداران ایجا

 ؛شودمی تجربه کپى یا فقط در قالب نسخه  امروزه سرگرمی  که است واقعیت این مؤید  آنیم، وقوع  شاهد امروزه که

 ترقوی  فرهنگ صنعت هرچه مواضع  از رادیو.  شدههای پخش ها و پوسترهای سینمایی یا آهنگ یعنی در قالب عکس

 نظم هابدان کند، کنترل و تولید را هاآن کند، روشن جا  در را کنندگاننیازهاى مصرف  حساب تواندمى  بیشتر شود،

 کار در مرزی   و  حد هیچ فرهنگى  پیشرفت نوع  این براى  سازد. متوقف را سرگرمى و تفریح عرضه یا حتى و بخشد

اساساً چیزی واال نیست،    ناندست شده در صنعت فرهنگ از دیدگاه آفرهنگ یک(Adorno &, 2002: 115). "نیست

ها  صنعت فرهنگ، فرهنگ استاندارد و قالبی با کمک رسانه  بلکه ویرانگر فلسفه، هنر، معارف و هر چیز واالیی است.

 کند. تولید میسو با نظر طبقه حاکم  ها همبرای کنترل و هدایت افکار توده

ی  اند از عقالنکند که عبارت حوزه فرهنگ تحمیل می  عنصر اساسی را بر  چهار  از منظر مکتب فرانکفورت، تکنولوژی 

آورند و با  صنعت فرهنگ را فراهم می  ی. این عوامل چهارگانه زمینه سلطةوارگشدن، کاالیی شدن، شیء شدن و بت

مکتب    بیش از دیگر اندیشمندانِ.  (263:  1394نوذری،  )کنند فعل را تربیت میتسلط بر افکار عمومی و بازارها افرادی من

انسان امروز    تکنولوژی را گرفتارِی  لوژی پرداخته است. البته او توسعةنقد تکنوتفصیل به به  5هربرت مارکوزه فرانکفورت،  

داری طبقة بورژوازی  کند در جامعه سرمایهادعا می  مارکوزهکشد.  داند، بلکه روش استفاده از آن را به بوته نقد مینمی

جای آن این نیروی مجهول و طبقه کارگر دیگر عامالن فعالی در تاریخ نیستند و درواقع طبقه مسلطی وجود ندارد و به 

 خواه یت تمامهمچنین فرهنگ در نظام اجتماعی    .(Marcuse, 1964: 70)النیت علمی و فنی صاحب قدرت استعق

دهد  دروغین می ، فردیتِشده استانداردشده و محصوالت خود را استاندارد کرده و به این محصوالت  یفتضع  یجتدربه

مارکوزه پیشرفت تکنولوژی در جامعه را به عامل استثمار انسان تعبیر    کند.انتخاب را ایجاد می  آزادِی  تصورِ  ،یتنها  درو  

نظر او و دیگر   گیرند. ازفرهنگ، هنر، اخالق و زبان از حاکمیت تکنولوژی تأثیر میکند و نه عامل آزادی. به نظر او می

اعضاء مکتب فرانکفورت تسلط بر طبیعت از طریق دانش و تکنولوژی شکل جدیدی از تسلط بر بشریت را ضروری  

گ و هنر در این جوامع واسطه تکنولوژی، حوزة تأثیر عوامل اجتماعی مستقل و فرهناندیشید بهسازد. مارکوزه میمی

 
2 Max Horkheimer (1895-1973) 
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 امرئی  آذر رهنما، محمدرضا شریف زاده، سید مصطفی مختاباد

 

تر شود. در قلمرو صنعت و در جهان ابزار و وسایل تکنولوژی، فرد ممکن است به موجودی ناتوانروز محدودتر میروزبه 

ار  صورت ابزتر گردیده زیرا بهدیگری ناتوان  د. در دوران معاصر، او از هر دورةاکنون هست مبدل شوآنچه هم یا تواناتر از 

با این تفاسیر مکتب فرانکفورت معتقد است عنصر تکنولوژی     .(236:  1362)مارکوزه،  ژی درآمده استو وسایل تکنولو 

 کند.فضای جدیدی را بر عرصه های مختلف تحمیل می

 

 اسالمی  فرهنگ و هنر   به تعامل تکنولوژی مدرن با  اندیشه انتقادی رویکرد .3

عنوان نهادهای اجتماعی مطرح هستند که با دیگر  دو به  تکنولوژی هرشناسی جدید، علم و  با توجه به تعاریف جامعه

ها را  نهادهای اجتماعی روابط ارگانیک دارند. وسایل الکترونیک جایگاه انسان امروز در جامعه و روابط او با افراد و گروه

ساخته  های چالشدچار   بهاستجدیدی  انسان  درهم.  در شبکة  اجتماعی  موجودی  در  تنیده   عنوان  که  روابط  از  ای 

انتقال اطالعات در    ی الکترونیک با گسترش شبکهعلم  ای شکل و بافت خاصی دارد؛ گرفتار است.  فرهنگ هر جامعه

ای دارد  ها سهم عمدهو همین امر در بالندگی فرهنگ شدهها فرهنگ شدن یده نوردهای گوناگون زمینه درهم فرهنگ

-221:  1382)خاکی،شود  تر میتر و غنیت وجود دستاوردهای علم الکترونیک، سریعو ارتباطات اجتماعی هرروز به عل

مطالعه اعضای    تکنولوژیک در بستر صنعت فرهنگ یکی از موضوعات اصلی موردوامع  نسبت آن با ج  و  هنر.  (220

آدورنو تئودور   فلسفی گشته است.های  شناسی با دیدگاهییپردازی در حوزه زیبااست که منجر به نظریه   مکتب فرانکفورت

تواند به فهم هرچه بیشتر رویکرد مکتب انتقادی آن می  بازخوانیکه    ه پردازی را درباره هنر ارائه دادبیشترین نظریه 

ای و محصوالت صنعت  کند که هنر توده عنوان می  6ی روشنگردیالکتیک  کمک کند. او به همراه هورکهایمر در کتاب  

بخش هنر  گیرند و عنصر رهاییها ذهن را در اختیار خود میکنند. آن خودکار میمخاطب را نیمه فرهنگی کارکرد ذهن  

بینی  چیز قابل پیششوند و همهسان معناهای ضمنی محدود مینمایند. بدینشدت محدود میپردازی را به یعنی خیال 

دهد. اثر هنری به رمزگان قراردادی و  کف میشود و امکان تفکر مستقل را از  می  کننده گردد. مخاطب فقط مصرف می

خود  شدهشناخته موقعیتمی  کاسته فروی  و  کلیشهشود  تکراری،  روایت های  و  یکها  استاندارد  های  و  سر  شکل 

 .(224: 1391)احمدی،آورندیبرم

نی به طبقه خاصی ترین احساسات انساتمامیت بشر دانسته و معتقد است بازتاب عمیق   مارکوزه هنر را متعلق به   هربرت

او هدف هنر را بازنمایی واقعیت موجود یعنی تمامیت مناسبات اجتماعی  تعلق ندارند؛ بلکه به همه بشریت مربوط است.  

مانند  های جمعی را سطحی شدن آن دانسته و معتقد به تنزل ارزش هنر  اما گسترش هنر توسط رسانه   داند؛موجود می

در باب نسبت تکنولوژی و هنر در دنیای معاصر معتقد    مارکوزه  .(11:  1362ه،)مارکوز یک قطعه درون یک ماشین است

ریخته و امکان جدائی هنرمندانه آدمی را از جامعه دشوار  واقعیت تکنولوژی امروز، شکل سنتی هنر را درهم"است که 

ابودی های هنری را از میان برده بلکه جوهر هنر را به نتنها بسیاری از سبک دیگر تکنولوژی نه  بیانساخته است. به 

ی تکنولوژی موجبات نابودی آن را فراهم ساخته است. هنر نیز سیری چون سایر کشانده است. در روزگار ما توسعه

قرار رنگ بازاری به  ی تزئین این جامعه تلقی شده، ازاین یافته و از اجزای ترکیبی جامعه تکنولوژی و وسیله  ی عادامور 

  .(94-95  :1362)مارکوزه، "ها گردیده استشهوانی انسانخود گرفته و عامل دلگرم ساختن یا انگیزش 

از دیدگاه نظریه انتقادی، هنر اصیل، هنری انتقادی است که با توجه به ترسیم تصاویر آرمانی به انتقاد و اعتراض نسبت  

اگون برای گونهای  پردازد. در مقابل هنر بورژوازی و هنر مصرفی که از تکنولوژی داری میبه وضعیت موجود سرمایه

 
6 Dialectic of Enlightenment(1944) 
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که باعث مسخ روحی بشر شده و از مخاطبان، مصرف کنندگان    کند؛ دارای ماهیت دیگری استتولید انبوه استفاده می 

گر باشد و با تواند نیرویی علیه فشار حاکمیت سرکوبنظر آنان، می  از  اصیل هنر.  سازدصِرف و بدون قدرت تفکر می 

 .کندکمک شیوه بیان خود، آگاهی کاذب را نفی 

نیروی  تحوالت   ایدئولوژی  اندیشه    ها،پر قدرت، دیدگاه  اجتماعیحوزه تکنولوژی همچون  به  را    نظام حاکم  خاصو 

می القاء  مردم  به  مکانی  و  زمانی  شرایط  عصرکند.  فراخور  به  ورود  با  تکنولوژی  مفاهیم  معاصر،  دوران  اطالعات  در 

اعتنا و    است. این مسئله نیز همچون نمودهای دیگر تکنولوژی در اعصار مختلف برای هنرمندان قابل  شدهدگرگون

مخاطبین این  .  است  هنر  تعاملی و حضور مؤثر مخاطب در عرصةای و هنر  و از نتایج آن پیدایش آثار رسانه  شتهتوجه گ

هنر تعاملی، هنر  اساساً  معین تعلق ندارند.  آثار هنری، دیگر به یک منطقه خاص یا یک طبقه اجتماعی و فرهنگی  

ای که در قرن اخیر، هنرمندان در این راستا پدیده  ا با تمام جهان است.هجهانی است و قادر به تبادل احساسات و اندیشه

بیش  تکنولوژی  و    است  شده  وارد   های هنر معاصرتمام شاخه  دردیجیتال    . هنر است  دیجیتال  هنربا آن مواجه شدند؛  

کیفیت تعاملی بالقوه اثر به لحاظ فرهنگی و اجتماعی پیدا کرده است.  ارائه    و محتوای   نقش ساختاری در شکلاز پیش  

های خلق معنا را  های هنری نقش بارزی یافته و شیوهرفته در طیف عظیمی از قالبپذیری هنر دیجیتال رفتهو انتقال

  مسلمان  انهنرمند  که توسطدر هر قالبی  تکنولوژی  این    دهد.شوند تغییر میلق میبرای آثاری که در این قالب هنری خ

جهان هر عقیده و  تمام مردم جهان با  اندیشه خود را به بهترین وجه ممکن با  به کار گرفته شود، ابزاری است تا آنان  

و  دیگر هنرها    هنر اسالمی باهای مختلف  باعث همگرایی بسیار نزدیک شکل  امکاناین  .  دنمیان گذار  در  بینی مختلف

ا و  هبه این معنی که هنر اسالمی نیز هنری تعاملی است و قادر به تبادل اندیشهاست.  گشته ورود به ساحتی جدید  

 .باشدی بهم تنیده ارتباطی میدر یک شبکه عقاید با تمام جهانیان

برای    با وجود این تأثیر اجتماعی تکنولوژی مدرن در حوزه هنر اسالمی که باعث فرگیری و گسترش آن شده است،  اما

بحث    در باب نسبت تکنولوژی و هنر اسالمی نیاز به زاویه دیدی متفاوت است. ماهیت هنر اسالمی همواره محلتأمل  

های شده است؛ تفاوت می  اطالقبه هنر    غربی  تفکرآنچه در  پژوهان و نویسندگان بوده است و اساساً هنر اسالمی با  هنر 

توان یافت. درواقع  های شرقی نمیشناسیم در معارف تمدن. هیچ بحث مستقلی ازآنچه امروزه به نام هنر می ماهوی دارد

مراتبِ  ی تجلی  توان گفت کلمه هنر، به نحو اصالی و مستقل، موردتوجه نبوده، اما ضمن و ذیل بحث حسن و زیبایمی

مبانی نظری هنر اسالمی برخاسته از آداب دینی و دستورات صریح    .(12:  1389بنی اردالن،  )وجود مطرح بوده است

فتوت و جوانمردی داشته است.    . هنر در عالم اسالم ارتباط مستقیم بااستهایی از دین از سوی هنرمندان  یا برداشت 

 هنرمند در  .د دانهنرمند می   به سیر و مکاشفه  استناد   الهی با  صورِ  جلیِهنر را تـمثال و تـ   جریان معانی،  در این تمدن،

پی کشف  که  شودمی  قلمداد  سالکی  مسیر،  این آن  است  زیبایی   در  خلق  از    اسالم،  در   هنر  .  نه  رازگشایی  عرصه 

  )بلخاری،  رساندیاری می  به حقیقت خویش  رسیدن  در  مناسکی که انسان را  حالعین   درباطنی عالم است و    های زیبایی 

  پایداری که باعث    یگانگی است  ؤیدم  ،حاکم در این هنرتنوع قومی و اقلیمی در هنر اسالمی، روح    وجودبا  .  (104:1388

سرچشمه وحدت بخش هنر اسالمی با وجود همه تفاوت  و توسعه آن در جهان و در طول تاریخ شده است؛ چراکه  

چشم می خورد، همان تبیین حقایق درونی قرآن است، که حقایق اصلی هستی هستند )نصر،    هایی که در آنها به

های جمعی تا روابط  تکنولوژی مدرن در جوامع اسالمی تمام امور از وسایل تولید، رسانهآنچه مسلم است    (.12:  1375

اسالمی هم در این دهکده جهانی تحت    سیاسی، اجتماعی و فرهنگی را دگرگون کرده است. به دنبال آن تفکر و اندیشه

، با عنایت به ماهیت متفاوت آن از هنر  هنر اسالمی  تکنولوژی بر  شرفت ی پ تأثیرات    گرفته است.قرارسلطه تکنولوژی  

مقوله تأمل  غربی  قابل  حوزهروزافزون    های گرایشبا  است.  ای  اسالمی،  در   ابعادی   با  دنیایی  به  هنر  این  هنر 
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ای که عالوه بر حفظ و  شیوه  .استنیاز  نوین بیانی    ی هاوه یبه ش  است. در این دنیای چند وجهی  شده  وارد  یچندوجه

 صیانت از رسالت این هنر، قادر به ارتباط با مخاطبان زندگی مدرن باشد. 

آورد که در  میوجود    فضایی را بهدر هر بستری که خلق شود و با هر تکنولوژی که منتشر و عرضه شود،  هنر اسالمی   

ها و تمایالت دنیوی را از میان  پریشانی  تواندمی  فطری خود را بازیابد. هنر اسالمیو ارزش  بتواند وقار    مخاطب آن  

هنر    هویتِ  ،های پرمعنا و عمیقاز طریق همین پیام   آرامش و صلح است.  بیانگرکه    کندو نظامی را جایگزین    داشتهبر

تنها هـنر    المیهنر اسدر جهان معاصر،    .شودریان زندگی و اعتقادات هنرمند میکند و وارد جاسالمی معنا پیدا می

. در همه  ته باشداز اندیشه اسالمی وجود داش   ای مسلمانان نـیست بـلکه آن چـیزی است که در آن عنصر سـازنده 

شود که دعوت به مشاهده و پرستش خداست. این هنر بر  های آشکار و نهان بسیاری یافت میشکال هنر اسالمی پیاماَ

روحانی و هجرانی عرفانی    هنر اسالمی غربتی   جوهر کند.  تصاویر نابی که در مقابل اشیاء طبیعی قرار دارند، تمرکز می

را در او مرتفع    جاودانگی   گرداند و تمایل بهعـدم تجانس با موجودات عالم آگاه می   هنرمند را از احـساس  که  است

  ؛ شوندبسا از مصادیق صنایع فرهنگی نیز محسوب میچه، که اسالمی  ی هنر بنابراین آثار    .(93  :1369،مطهری )کندمی

  در بیان حقایق متعالی از رمز و نماد،  چه  ی هنر  این آثار   .دندار  های هنریک تفاوت عمده در دل خود با دیگر صورت

و ابزارهای    با روش  تصاویر و بـاطنی    حقیقت  از   د که مفاهیم دینی را نو چه در پی آن باش  د نتجرید و انتزاع بهره گیر

و ترجمان    شده  و مادی هستی   که تجلّی عـالم بـرتر در ساحت نفسانی  نداد، همواره در پی آننگـردان  آشکارمختلف  

تـجربه و  تـجسیم،  در  دیـنی  ی ایـمان  و  تـرسیم  ...  نگارگری   ،شهرسازی   ،معماری   موسیقی،  قـالب   د نگرد  و 

اسالمی  (18:  1385،  نژادمحمودی ) مواد شکل . چرا که هنر  در  معنوی،  انسبازتاب حقایق  به دست  است. گرفته  ان 

عنوان  ها را بهادراک ساختن این حقایق، آن   ها را دریافت داشته است. هنرمند با قابل حقایقی که انسان نقش و نشان آن

 . (205: 1390)لوئیس میکون،  گذاردرفته است، برجای می شواهدی بر مشیت الهی که در حق عالم

  . شوددیده می  است  رگری که نفس هن در هنر اسالمی، بازگشت به خداوند در همه ابعاد وجودی، حتی در بُعد آفرینش 

با محتوای اسالمی و عرفانی شناخته  نیز  امروزی  غیر اسالمی  در جوامع  و    این هنر متأثر از روح کلی تمدن اسالمی است

باور به توحید و بازنمایی آن در شکل هنری مدرن است. جدید  در عصر  ترین این محتواها  یکی از اساسی   .شودمی

شکال هنری که در دوران تمدن اسالمی به وجود آمدند با تکرار در جامعه امروز برای بازنمایی محتوای همچنین برخی اَ

یخی به  توجه تار  مناسب نیز صرفاً به جهت  توانند بدون محتوای دینیِشکال میاند، اگرچه این اَشده دینی به کار گرفته

های مشترک زیادی که فرهنگ،  زمینه   توجه به  با  در عصر جدید.  (323:  1393راودراد،) اَشکال هنری بازتولید شوند

همه هنرها نیز در  مخاطبین    .سازد وجود نداردها را از هم متمایز  معیار معینی که آن  ی با یکدیگر دارند؛و تکنولوژهنر  

این    ین؛ بنابراخاص یا یک طبقه اجتماعی و فرهنگی معین نیستند  جغرافیای دیگر متعلق به یک  شکل تعاملی خود،  

شک فرهنگ و هنر اسالمی را  صنعت فرهنگ که بیسلطه  حدوحصر تکنولوژی و  شود که با تسلط بیمطرح می  سوال

که  دین  و  هنر    شده توسط هنرمند مسلمان و گفتمانثار هنری خلقبین آ  یتحت تأثیر خود قرار داده است؛ چه نسبت

 شود. برقرار می تکنولوژی مدرن بااست برگردانی از مفاهیم اصیل و غنی 

و   بـود  یافته  دستکه دین اسالم ازنظر جغرافیایی به گسترش چشمگیری    یافت   نشئتو    رشد  هنر اسـالمی زمانی

 زیربنای  شد.  تنیده   درهم   به زیبایی و لطـافت   ؛اسالم گرویده بودند  به  که  مللی  و هنر   فرهنگ  باعـقیده و تفکر اسالمی  

کشورهای    همه  در  تقریباً   که  شده  یزی ر پایهبینی مذهبی عقاید اسالمی  بـر اساس جـهان  طرف  یک  ازهنر اسالمی  

  گرفتهشکلها  تمایالت قومی ملتو  های مـلی  و فـرهنگ   ها تمدن  ها،سـنت  دیگر بر پایه  طرف   از   و   اسالمی یکسان است

توان قائل که در این پژوهش مطرح گردید تمایزی میان فرهنگ و تکنولوژی نمیچنان  . (62:  1382  قزوینی،  شاداست)
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دهد و تکنولوژی نیز خود شود که تکنولوژی به آن اجازه می ای گسترش یافته و دچار تغییر میفرهنگ در عرصه شد و  

از نتیجه پیشرفت  ابزارهایی برای توسعه است.  بخشی  نیاز به  تکنولوژی موجودیتی فرهنگی،  های فرهنگی جوامع و 

  دستکی   ...هنر، مذهب، فلسفه، اقتصاد، سیاست و    وی تفکر معاصر سیطره یافته  هاشاخهاجتماعی داشته و بر تمامی  

تأثیرپذیری   های تکنولوژی هستند.وامع اسالمی نیز تابعی از پیشرفتپس تحوالت اجتماعی و فرهنگی در ج  .ستا  کرده

این ،  امروزی پیشرفته و تکنولوژیک  در جوامع  حال    .استها رخ داده  در همه دوره   تکنولوژی از  هنر اسالمی    اجتماعی

زمانی .  است  و همسو با شرایط حاکم فرهنگی  توجه  تا معماری قابل  گرفتهاز موسیقی    ها،شاخههمه  در  تأثیرپذیری  

اثر هنری که به پشتوانه تفکر اسالمی   تواند موفق باشد که از همه امکانات تکنولوژیک زمانه  شود، میخلق مییک 

شده به دست    یده آفریری  تصو   های هنری کردن  با همگانقالب دیجیتال  ان  دیجیتال بهره گیرد.  خویش مانند امکانات

ی  هایی تعاملی تکنولوژقابلیت  فضای فرهنگی جدیدی برای مردم ایجاد کنند.آثار هنری،  ، سبب شده  ان مسلمانهنرمند

کند،  نیست بلکه دنیای خود منعکس میطرف  دهد تکنولوژی خنثی و بینشان میدیجیتال در حوزه هنر و رسانه،  

ها در عرصه هنر  به کمک وسایل ارتباط جمعی و رسانه  امروزه  ها را تغییر دهد.تواند حتی ماهیت پدیدهدنیایی که می 

 اسالمی فضای تجربه زیباشناختی جدید برای مردم ایجاد شده است. فضایی که در آن عالوه بر پایبندی هنر اسالمی 

کند. حتی در هنرهایی که از مصادیق  های دوران مدرن نیز خودنمایی میعد کلی تمدن اسالم، جلوهبه اصول و قوا

سازی و یا موسیقی با رویکرد مذهبی و اسالمی. در چنین شرایطی نهایتاً فرهنگ  صنایع فرهنگی هستند؛ مانند هنر فیلم

ای و محصوالت  هنر توده  عنوانبه   تنهانهمصادیق هنر اسالمی  شود اما نکته مهم این است که  و هنر به ایدئولوژی بدل می

نمایند. بلکه با یادآوری و نمایش  پردازی را محدود نمیصنعت فرهنگی کارکرد ذهن مخاطب را نیمه فعال نکرده و خیال

آدمی را به چالش کشیده و حقیقت زندگی را    نظیر ذات اقدس الهی و بازتاب حقایق معنوی، مدام اندیشهیبی  هاجلوه

اسالمی و انسانی  از مفاهیم غنی    ازتابیبکه  و با کمک امکانات تکنولوژی مدرن فضای فرهنگی    کنندیم بر وی آشکار  

   کنند.را تقویت می است

و معتقد بودند   تأکید داشتهبر توانایی هنر    بینیم آنانهای متفکران مکتب فرانکفورت میطور که با مرور اندیشههمان

سازد و  تواند واقعیت موجود را آشکار با کمک شیوة بیان خاص خود میای دارد و همچنان که هنر اصیل نیروی بالقوه

های  ویژگی ی همهشود؛ حتی در حالی که به مدد تکنولوژی خلق و ارائه میمؤفق به خلق حقیقت گردد. هنر اسالمی 

در جهان معاصر آن را  توسعه هنر اسالمی به کمک تکنولوژی نوین    .دهدرا از خود نشان می  یافتهضروری هنر تکامل  

ها  نظامی از ارزش این قابلیت را دارد که  ترین منابع تغییرنظام فرهنگی، اجتماعی و سیاسی بدل کرده و  به یکی از مهم

  زیباشناختیهای  ذائقه طیفی از    نموده وتبلیغ  را    اسالمی  ، ایدئولوژی کند  ترسیمرا    از زندگی  خاصی  سبک  وترویج  را  

بینیم که با توجه به رسالت  هر قدر که سلطه تکنولوژی در جوامع اسالمی فراگیر و پرقدرت است؛ اما میرا فعال کند. 

 خود   ای عمل کند کهنقد جامعه  تواند بهمی  واست    متضمن ابعادی انتقادی   اصیل  ی هنرهمچنان    ، این هنرهنر اسالمی

تواند  ای دارد و میهنر اصیل نیروی بالقوه  آدورنوبه زعم    کهچنان.  است  را وقف سلطه بر طبیعت برای کسب سود ساخته

 قرارگیرد.  سازد، در نقطه مقابل علم که صرفاً واقعیت موجود را منعکس می

 

. 

 گیری  نتیجه
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  های مختلف هنر،گونه  شوند مانندتولید و تکثیر میتکنولوژیک  ابزارهایی  تمام محصوالت فرهنگی که امروزه توسط  

تلویزیوبرنامه ...که   هاسایتوباجتماعی،  های  شبکه  ،نشریات  کتاب،،  موسیقی،  نی، سینماهای  م  و  ق صنایع صادی از 

یابی تکنولوژی به ساحت تغییرات اجتماعی  راه اند. در دوران معاصر  باعث فراگیری صنعت فرهنگ شده  فرهنگی هستند،

ها  جهان امروزی با تکثیری که در طول تاریخ در همه فرهنگ   تکثیرِ  .های فرهنگی تبدل شده استبه محرکی در نوآوری 

 طلبد. ای را در قلمرو فرهنگ و هنر اسالمی میعصر جدید نگرش تازه؛ پس  ان وجود داشته بسیار متفاوت گشتهو ادی

لسفه زندگی و روابط  نظر نوع و ف  هایی ازنظر اعتقادات بنیادین با سایر جوامع دنیا تفاوت   جوامع اسالمی از  که   آنجا   از

درون جوامع اسالمی و متفاوت نسبت به    های مشترکِ ها نیز از ویژگی رود که هنرهای آنانتظار می  ؛ اجتماعی دارند

التزام به  و بررسی است.    مشاهده  قابلها در حوزه سبک و مضامین هنری  سایر جوامع برخوردار باشند که این ویژگی

عنوان عامل ایجاد وحدت درون جوامع و  عی جوامع اسالمی از حیث خلق آثار هنری به ترین وجه تمایز اجتما دین مهم

سوی خداوند، تکامل و رستگاری  شود و چون هدف دین هدایت انسان بهجدایی آن از فرهنگ غیر اسالمی محسوب می 

ار هنری در این تفکر با  های مختلف آثصورت خلقِ  تواند چیزی جدای از این باشد.بشر است، هدف هنر دینی نیز نمی 

تری در تولید آثار هنری نقش  ای، فقط ناشی از قوای خالقة هنرمند نیست، بلکه عامل بزرگدوره   هر ابزاری و در هر

کند. آفرینش هنر اسالمی،  یین می گذارد و شکل و محتوای آن را تعدارد که هر جنبه از آن در محصول نهایی اثر می

یکی از این عوامل  پذیرد.  فرازمینی تأثیر می   تماعی بسیاری بر اساس یک تفکر واحد و  روندی است که از عوامل اج

یکدست شده    نظر متفکران مکتب فرانکفورت فرهنگِ  زعم اینکه ازبههای فزاینده تکنولوژی است.  اجتماعی، پیشرفت

  اما گفتمان هنر و   در صنعت فرهنگ اساساً چیزی واال نیست، بلکه ویرانگر فلسفه، هنر، معارف و هر چیز واالیی است؛

گرفته از دین مقدس عنوان امری واال و نشئت بهحتی در جهان تکنولوژیک و در سایه صنعت فرهنگ    فرهنگ اسالمی 

هستی و رهایی از غربت و وصول به قربت    کند تا نمود وحدت در کثرتِفرآیند خلق، سعی می در بخش اسالمو رهایی 

 ایمانی در قالب هنرهای مختلف با  ای دینی ودر تجربه ی معنا و عمق احساسرا در صور هستی سامان داده و به ارائه

 فرم جدید کمک کند. 

مشترک و   وجهیدارای   این عرصه آثار هنری  وجود دارد و همة هنر اسالمی   به تمامیت در وندخدا وحدانیت اعتقاد به  

به  ی مختلف  هنرها  گیری ازبهرهتا هنر اسالمی به تدریج با    سبب گردیدهنر در یک چارچوب دینی    .اندخاصهویت  

هدایت    در جهت تکامل خودمختلف را در طول زمان  هویت، تحوالت  این  حفظ  یابد و با  خود دست    ی شیوه بیانی ویژه 

تواند در  در عصر جدید نیز در خدمت صنعت، فرهنگ و سیاست جایگاه خود را تثبیت کرده و میر اسالمی  هنکند.  

کند. از طرفی بنا به ماهیت خود و امکانات گسترده، این ویژگی    نقش یک رسانه به تولید فرهنگ متعالی کمک بسیاری 

بازتاب  نیز منتج گردد.    انسانبه روشنگری اندیشه    ،رود ضمن آگاهی دادنرا دارد که با بیانگری که از هنر انتظار می

تواند در شرایط اجتماعی  همراه با بیانی زیباشناسانه توسط هنر اسالمی در قلمرو تکنولوژی مدرن می  حقایق معنوی 

های روحی بشر شود. تکنولوژی مدرن در جوامع اسالمی تجلی علم، ایمان و ذوق هنری  معاصر، باعث پرورش توانایی

که با تأثیر گذاری بر فرهنگ، برای مضامینی چون آزادی، حقیقت، واقعیت و عقالنیت در سایه تعالیم دینی و  است  

ود گسترش ارتباطات با کمک فضاهای دیجیتالی و امکان ایجاد و انتشار آثار هنری  باوجآفریند.  معنوی معانی تازه می

هنر اسالمی    تکنولوژی با  پیوندای هنر،  ت به کارکرد رسانه های سنتی و با عنایبا ساختاری نوین و متفاوت از شیوه

این وظیفه هنرمند مسلمان است که  می تلقی شود. حال  برای هنرمندان مسلمان  باوجود سرعت  تواند یک فرصت 

و   اندیشه معاصر  و  تغییرات در ساحت فرهنگی  برای    مفاهیمیابی  راه تصاعدی  زیباشناسی جدید در هنر، در تالش 



 1399اسفند، 40شماره 17دوره 153 
143 -  154  

های  و اجازه ندهد با رشد فزاینده تکنولوژی رفته را به او بازگرداند    ی از دستهای روحی انسان بوده و آزادواناییپرورش ت

  یابد.نوپدید و اثرپذیری هنر اسالمی از آن، مسخ روحی و روانی بشر عمق بیشتری 
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