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 هاي جهانی شدن، در عرصه پيشرفت و توسعه فرهنگیگيري از فرصتبهره

  ، فرزانه فرشيدنيک فردكتر اصغر فهيمی

 

 

 :چكيده

 

در طرول تراريخ،    نمود كره  توان مشاهدهاساس، ميبراين. استي نهفتهو تمدن ، انديشههر فرهنگپيشرفت، در ذات ميل به 

همين سياق . شوند .در مسير رشد و توسعه گام بردارندند تا اهها، متناسب با قوت انديشه و عمل كوشيدها و تمدنفرهنگ

بسياري از آثار و مكاترب  . شودكه امروزه در روند جهاني شدن قابل مالحظه است، در عرصه هنر و فرهنگ نيز مشاهده مي

 .و جهاني شدند رنمودهگذ ،بودنداز مرزهاي جغرافيايي، فرهنگي و اجتماعي كه درآن متكون شده ،هنري

معنراي  تفراوت  درابتردا بره   اي صرورت گرفتره،   تحليلي و با استفاده از منابع كتابخانه-كه به روش توصيفي ژوهش حاضر،پ

به تثثير ايرن   ،سازيگيري و تكامل مقوله جهانيسازي پرداخته و سپس با بررسي روند تاريخي شكلجهاني شدن و جهاني

 . پردازدگيري هنر معاصر ايران ميشكل هنر بومي وپيشرفت يا اضمحالل فرهنگ و گفتمان بر 

تعامل و ارتباط ضعيف با عاليق، ساليق و روحيه و  به دليل ،جهاني غربي نتايج پژوهش حاضر نشانگر آن است كه فرهنگ

-سرازي در روح جهراني  و اقتضاي يكسان گذاردنميها معموالً چيزي باقيدر مسير خود از هنر سنتي ملت ،باورهاي قومي

عردم پرذيرش   معناي هنر بهفرهنگ و سازي در نفي جهانياين درحالي است كه . استبا استقالل هنري در تعارضسازي، 

شردن و شرناخت   درک صحيح روند جهانيبستن بر تحوالت جهاني هنر و حتي هنر غربي نيست؛ بلكه چشمشدن وجهاني

گيري هنري با هويت ايرانري و متناسرب   واند به شكلت، ميدر روح و فرهنگ ايرانيآن استحاله  و دقيق هنر جهاني و غرب

  .امروز بيانجامد

 و دينري  هراي  آمروزه  تبااليي در اين زمينه برخروردار اسر  بوده و از قدرت  پيشرفت را دارا هايازسويي دين اسالم مؤلفه

اسالمي در عرصه پيشررفت و   -تواند در راستاي ارائه زبان زيباشناختي ايرانيسازي و نهادينه ساختن آن، ميقرآني، ارزش

 .برداري قرارگيردتوسعه فرهنگي مورد بهره
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