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  چكيده
 يشـهود  و يذوقـ  معرفـت  و شـناختي  هستيمباحث  ازفارغ  اسالمي هنرشناخت 

 نظـام  و) غـرب  تمـدن  يفرهنگ محصول مثابة به(به موزه  يهنر آثار ورود از متأثر
 و مكـان  و زمـان  امتـداد  در اسـالمي  هنر حركت. است آن زيمتما يختشنا معرفت
 تـأثير  مخاطـب  معرفـت  حصـول  كيفيـت  بـر  ،ديگري انديشگانيِ نظام در حضور

 ياز منابع اسـناد  يريگ بهره و يليتحل ـ يفيبا روش توصپژوهش حاضر  .گذارد مي
. دكنآشكار  يخيتار يريرا در س ياسالم هنرمعرفت  حصول يچگونگ تا كوشد يم

و مطالعـات   ،يشناسـ  ييبايز ،يشناس شرق يمعرفت نظام سه يمعرف باحاضر  جستار
 ،»يمـاد  يكـاال « مثابـة  بـه  ياسـالم  هنر از شناخت غرب، يها موزه در ينافرهنگيب
 ،يشناخت ييبايز ،ياقتصاد زيسه ارزش متما يريگ و شكل »يفرهنگ يكاال«و  ،»هنر«

 معرفـت هنـر   ،هاي پـژوهش  بنا بر يافته .كند اسالمي آشكار مي و نمادين را در هنر
  ةفلسـف  شناسـي در  شناسي و غايت هاي حسن ها نه مبتني بر مالك اسالمي در موزه

  .اسالمي، بلكه كامالً متأثر از معرفت به هنر در تفكر غرب است
  .كاالي فرهنگي اسالمي، موزه، معنا، هنر  چرخش :ها كليدواژه

  
  مقدمه. 1

. ما ديگـر در جهـان واقعـي نيسـتيم، بلكـه در جهـان تخيلـي هسـتيم         ه،با ورود آثار به موز
آثار از اين . شوند يم »زدوده بافت«و  اند اصلي خود جدا شده از كاركرد  ها در موزه مجموعه
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اي  ها مفهـوم تـازه   اند كه به آن كاربردي ندارند و به نظمي نمادين وارد شدهة پس ديگر جنب
) »حـامالن مفهـوم  «( يننمـاد با معنـاي   ياي را اشيا موزه يكريستوف پومين اشيا. بخشد مي
اي  كه پيش از هر چيز ارزشي مطلقاً مـوزه  دهد نسبت مي ها آناي را به  و ارزش تازه  نامد مي

است كـه  ي ئشيشود  اي ثبت مي اثر موزه مثابة بهكه  چيزي آن .)Pomian, 1987: 161(است 
نهايت  و در ،كننده حفاظت ،دار اثر به كاربر، مجموعه ةكنند معناي آن در مسير انتقال از توليد

شـوند و   ها به آن افزوده مـي  زمان داده طي. شود خوش تغيير مي دهنده دائماً دست به نمايش
يك كاال،  منزلة بهتواند  مي  شيء. شود اي تكاملي معناي يكي بر ديگري تحميل مي در توسعه

هـاي   هـا راه  ايـن  .نظـر گرفتـه شـود    اي مقدس در و يا نشانه ،مصنوع، هنر، ميراث فرهنگي
هـاي   مجموعـه . نـد ا هاي شيء ها يا ارزش ويژگيسان و همه  متفاوتي براي ديدن چيزي يك

) اي كـه مـوزه در آن قـرار دارد    جامعه( ميهمانة دانايي جامع گوناگونهاي  اي در نظام موزه
ارزشي متفاوت . شود نسبت داده مي ها آنهاي متفاوتي به  شوند و ارزش بازتوليد معنايي مي

تحسـين و اعتبـاري كـه مـا بـه آثـار        ؛دچه در زمان توليد اثر به آن نسبت داده شده بو از آن
  .بخشيم و متأثر از ديدگاه كنوني ما به آثار است مي

به بررسي ارزشي كه بـا حضـور    ،فارغ از ارزش ذاتي هنرهاي اسالمي ،در اين پژوهش
و  يهنر اسـالم جا ماهيت ذاتي  در اين. پردازيم شود مي ها اضافه مي آثار در بافت موزه به آن

در فرايند  يهنر اسالممعناي آن از منظر خالقان مطرح نيست، بلكه چگونگي بازتوليد مفهوم 
در غرب به  يهنر اسالمهاي  پژوهش حاضر با بررسي مجموعه. شدن مد نظر است اي موزه

هنـر  ها و پيامدهاي آن در بازتوليـد معنـا و مفهـوم     معرفي سه جريان و سنت كلي در موزه
هنـر  هاي  نخستين موزهة دهند شناسي كه شكل نخست، سنت شرقدورة . دپرداز مي ياسالم
 يهنر اسالمدر اين دوره درك مخاطب از  ،قرن بيستم است يلاواو  نوزدهمدر قرن  ياسالم
هاي هنر قـرن بيسـتم و نفـوذ سـنت      دوم، موزه ةدور. شناسي است دار رويكرد شرق ميراث

ها تغيير نگـاه بـه آثـار هنـري      اين دسته از موزه در. ستها آنشناسي در  تاريخ هنر و زيبايي
هـا و   مـوزه  »تـر  ليبـرال «سـوم، نگـاه    ةدور. گيري اسـت  آثار مستقل از بافت قابل پي منزلة به

تنوع فرهنگي موجود در جوامع عصـر حاضـر و    جهت با همهاي معاصر است كه  مجموعه
هاي معنـايي متفـاوت در شـيء     د تا به ابعاد و اليهنكن گويي به نياز مخاطبان تالش مي پاسخ

  .تري را ايجاد كنند هاي ليبرال نمايش هنرهاي اسالمي موزهة و با بازنگري شيو نندكتوجه 
  

  روش تحقيق. 2
تحليلي به بررسـي منـابع مكتـوب موجـود و خـوانش      ـ  پژوهش حاضر با روش توصيفي
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در توضـيح  . پـردازد  در غـرب مـي   يالمهنـر اسـ  هاي  ها و موزه گفتماني نخستين نمايشگاه
ها نخست به استناد تحليل متـون موجـود    در بافت موزه يهنر اسالمچگونگي تغيير معناي 

سپس به توصيف گفتمان . كنيم را شناسايي مي يهنر اسالمهاي  هاي موجود در موزه گفتمان
بـه   تيـ نها درو  پـردازيم  مـي هـر دوره  در ها  ها در نظم گفتماني موزه و نگاه حاكم بر موزه

خـواهيم   يهنـر اسـالم  گيـري درك مـا از    شدن گفتمان مـذكور بـر شـكل    پيامدهاي مسلط
محـدود بـه اطالعـات     ،نخسـت ة دو دور بـارة در ژهيـ و بـه  ،هاي اين پژوهش داده. پرداخت
ـ  ،ها، تأليفات اي و با استناد به كاتالوگ خانه كتاب ا و ساير متون نوشتاري موجود در ارتباط ب

 بـارة در. در غـرب اسـت   يهنر اسـالم موقت و دائمي  يها مجموعهها و  نخستين نمايشگاه
هاي اطالعاتي موجـود در عصـر    سوم از روش حضور مستقيم در موزه و ساير روشة دور

  . گرفته شده است  بهره) و غيره ،ها تارنماي مجازي موزه، ويدئو(حاضر 
  
  تحقيق ةپيشين. 3

تـأثيرات مانـدگاري بـر     هـا  آنو رويكردهـاي منتخـب    نوزدهمو هجدهم ن وهاي قر موزه
هـاي خـود را بـر     كـه فعاليـت   ،ها اين موزه. هاي علمي و دانشگاهي به جاي گذاشتند رشته

و  كردنـد  ميخود جدا   ةريزي كرده بودند، شيء را از مكان اصلي و اولي محوريت اشيا طرح
ودند و بدين وسيله به درك ما از خود و افز هاي جديدي به آن مي پس از ورود به موزه داده

هايي گزينشي از اشياء  هاي نخستين با طرح روايت  موزه. دادند جهان پيرامون خود جهت مي
الگوهاي مهمـي را   طريقين از اند و دكر اي منتسب مي موزه يهاي ذهني را به اشيا موقعيت

به  ،شناسي تاريخ هنر و موزهچون  هم ،هاي وابسته به آن هاي پس از خود و رشته براي موزه
اطالعاتي كـه از اشـيا در ايـن دوران سـازنده      پرتسيوسيزعم دونالد  به. گذاشتند يادگار مي

اي نسبت  موزه يدر جهان را به اشيا »بودن«ممكنِ هاي  اي از شيوه آمد، مجموعه مي دست به
شـود  و يـا انكـار و طـرد     ،تقليد شود ،مطلوب باشد ،توانست تحسين شود مي ء يشداد؛  مي

)Preziosi, 2006: 52(.  
از  شـده  يگـردآور  يهـا  مجموعـه  ينگرابر به نقـش نخسـت    الگ يدر حوزة هنر اسالم

اشـاره   ياسـالم » هنـر «مفهوم  يدايشپ يدر چگونگ ييشناسان اروپا و شرق ياحانجانب س
 يشب يابه اش» هنر«و انتساب مفهوم  يمفهوم هنر اسالم يريگ گرابر شكل يدگاهاز د. كند يم

بـه  . اسـت  يگـردآور  ينددست خالق آن باشد متأثر از فرا خلق اثر به يندة فرانتيجكه  از آن
حضـور   يا مـوزه  هـاي  يشـگاه كه در نما يزمان ياسالم ياعتقاد گرابر و استفان وبر، هنرها
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و  تزئينـي جنبة  ياو  يبردكار يتاهم يناز ا يشآثار، كه پ ينا. شدند يلتبد» هنر«به  يافتند
ة اوليـ و مسـتقل از بافـت و كـاركرد     يمعرف يمنزلة اثر هنر ها به نواز داشتند، در موزه  چشم

 هـاي  يوهخـود از شـ   يـل راكسـبرگ تحل  يويـد د). Weber, 2012: 36(شـدند   ييخود بازنما
 يها در سال يموقت هنر اسالم هاي يشگاهنما يندر نخست يهنر اسالم ييو بازنما يگردآور
 اقتصادي هاي نشريهدر  يهنر اسالم يدورة نخست، معرف: كند يم يانرا در سه دوره ب 1990

كـه   ياز هنـر اسـالم   »هنريو  شناختي زيبايي« هاي يل؛ دوم، ارائة تحل»بازار هنر«و مرتبط با 
 و يبـود؛ و سـوم، دورة تمركـز بـر مطالعـات هنـر اسـالم        هنرياستقالل اثر  ة يدبر ا يمبتن

ـ فريقاو شمال ا يانههنر در خاورم يها  موزه پيدايشة يجدر نت يرغربيغ يهنرها رفـت   يش، پ
ــا، گســترش  اي مــوزه هــاي مجموعــه رشــتة  يــدايش، و پاســتعماري هــاي  برنامــهدر اروپ

  ).J. Roxburgh, 2000: 12( يشناس انسان
ــرگ  ــة ) Troelenberg(اوا ترولنب ــالم «در مقال ــر اس ــوم   يهن ــداع مفه ــاهكار«و اب : »ش

 شاهكارهاي«با عنوان  يخدر مون 1910سال  يشگاهنما» بيستمقرن  اوايلدر دانش  هايي يكردرو
منحصـراً   نگاهي گيري شكلدر  يرگذارو تأث ساز يانجر ي هايداداز رو يكيرا » محمديهنر 

در  يو .)Troelenberg, 2012: 184(دانـد   مـي به آثار جهان اسالم  غيرتاريخيگرا و  صورت
. كنـد  يم يمعرف يشناس هنر و مردم يها را در موزه ياسالم يراثبه م يزمقاله دو نگاه متما ينا

متفاوت  ينشبه گز يبه آثار اسالم يشناس هنر و مردم يها موزه يزترولنبرگ نگاه متما يداز د
منجـر   يا مـوزه  ياياشـ  يمتفـاوت بـرا   يهـا  ارزش يـري گ شكل يتاًمجموعه و نها يآثار برا

 ياسـي بـه روش ق  ييهـا  آثـار نمونـه   يعوس يفط ياناز م يشناس مردم يها موزهدر . شود يم
آثار . دارند فرهنگي ـ هنري  كيفيتو  ها ويژگي بياندر  تري يشب ييكه توانا شوند يانتخاب م
دوره  يـك  هنري ـ فرهنگيمختصات  بازنمايي قابليتهستند كه  اي»فرهنگي  گواه«منتخب 
صـرفاً   يا مـوزه  يشنمـا  يآثار برا ينشو گز يابي هنر مالك ارزش يها اما در موزه. را دارند
هنـر بـه    هـاي  مـوزه صـورت مسـتقل در    است و آثار منتخب بـه  شناختي يباييز يها ارزش
 يو در برشـ  يصورت گروه آثار به يشناس مردم يها كه در موزه  حاليدر . آيند درمي نمايش
صـورت منفـرد و مسـتقل از     هنر آثـار بـه   يها در موزه شوند، يم ييو بازنما يشنما يعرض

 يهنـر اسـالم   يهـا  در مـوزه  يو فرهنگـ  يدو گفتمان هنر. شوند يم يلو تحل يشبافت نما
داشـتن   بر تناسب رسد ينظر م منازعه كه به اين. در چالش بوده و هستند ديگر يكبا  يوستهپ
اسـت در   مبتنـي  هنر غرب به هنر شرق و جهان اسالم يختار يكردهاينداشتن رو تناسب يا

را در ارتبـاط بـا    يمتفـاوت  يها و ارزش شود مي متمايلها  از گفتمان يكيسمت  هر موزه به
  .كند يبرجسته م ياسالم يراثم
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  اسالمي هاي هنر تمان مسلط در موزهسه گف. 4
منجـر   يدر حوزة مطالعات هنر اسالم يياز منظر غرب به رسوب الگوها يآثار اسالم بررسي
 شده طرح انديشگاني الگوهاي. ها درخور مشاهده است آن تا امروز در موزه يامدهايشد كه پ

رواج داشـتند و بـر    يننخسـت  يهـا  بودنـد كـه در مـوزه    ييهـا  گفتمـان  ينتر برجسته يلدر ذ
بخش از پـژوهش بـه    يندر ا. گذاشتند يرتأث يمخاطب و شناخت او از هنر اسالم ينيب جهان
 پردازيم يم يشناس و موزه اسالميهنر   تاريخ بيناگفتمانيحوزة سه گفتمان برجسته در  يمعرف

 يخاز تـار  يا چگونـه در دوره  يـل ذ يهـا  از گفتمـان  يـك داد كه تسلط هـر   يمو شرح خواه
. گذاشته اسـت  يرهنر تأث ينو درك مخاطب از ا يهنر اسالم يبر معنا يهنر اسالم يها موزه
چرخش معنا در هر دوره،  چگونگيو  اسالمي  هنرهايمنتسب به  هاي ارزشتنوع  جا ايندر 

 .شود مي بررسي) اسالمي هنرهاي ميزبانمثابة جامعة  به(ها  موزه ييمتناسب با نظام دانا

  
  شناسي كاال در سنت شرق ةمثاب به اسالمي هنر 1.4
با  »ي مرتبطياشيا«آوري  قرن هجدهم و نوزدهم شروع به جمع انمستعمربار سياحان و  اولين

اين اشيا از روي  .كردند مدرك منزلة  بهتر  بلكه بيش ،يادگاري منزلة بهنه  ،»ديگر«هاي  فرهنگ
هـا و آداب جوامـع جهـان     يافته شامل سنت كه به يك دانش سازمان كنجكاوي و به اميد اين

هـاي   بـرداري از رشـته   از اواسط قرن هجدهم غرب با بهره. شدند دست يابند گردآوري مي
 ةواسط  بهد و كرشرق اقدام ة دربار همطالعو تاريخ به  ،شناسي شناسي، زبان چون قوم علمي هم
ميان ة سازي رابط گانه غرب با دو. علمي به شرق هويت بخشيدة اي از تدابير پيچيد مجموعه

هاي ثابت و مشترك را بـه   برخي ويژگي» ها  ما و آن«و تبديل آن به تضاد » غرب«و » شرق«
ة در ايــن زمــان مطالعــ ).114 - 112: 1388گانــدي، ( دادشــرقي اســت تعمــيم  چــه آن هــر

 ،هاي هنري رايج در غرب داشتند كه كيفيتي متفاوت از نمونه ،مصنوعات هنري جهان اسالم
كه تا آن زمان به ايـن  ( يهنر اسالمورود . ندشناسي مورد توجه قرار گرفت در مطالعات شرق

شناسي سبب شـد تـا ميـزان وسـيعي از      بندي گفتمان شرق به مفصل) شده بودننام شناخته 
دهي بـه   هاي گفتماني وسيعي بر سر معنا تمركز و كنجكاوي را به خود متوجه كند و چالش

. هاي دروني و بيروني اين حوزه صورت گيـرد  از فرهنگ و هنر از سوي گفتمان  اين حوزه
يك  منزلة به ها آنهاي اسالمي و آثار متعلق به  زميندر نظر سياحان اروپايي قرن نوزدهم سر

ايـن دوران   شناسان شرق وشرق شدند  بارةزنده البراتوار دانش نافذ غربي درة حوزه و رشت
طور كه مناسب اصطالحات جديـد   هاي خود از شرق را آن اكتشافات، تجربيات، و دريافت
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 واقعيـات  بـا  نزديـك  بسـيار  تماس در را شرق با مرتبط هاي انديشه و كردند مي تدوين باشد
 يعصنا يياروپا سياحانكم به مدت هزار سال  دست .)82 :1377 سعيد،( دادند مي قرار جديد
. دادنـد  ميها  به آن يديجد يمعان و بردند مي يشسوغات به وطن خو برايرا  ياسالم يدست
تـا   پنداشـتند،  ينمـ » هنـر «ها را  اما قطعاً آن داشتند، يم يزرا عز» يبغر اشياي« ينا يياناروپا
 ).Blair and Bloom, 2003: 154(قـرار گرفتنـد    يياروپا يها موزه يها جزو مجموعه كه اين
 ديگـر  هـاي  سـرزمين  هنـر گرابر ضـمن انتقـاد از خودمحـوري اروپاييـان در بررسـي       الگ

ـ  بـه ين صـرف  ئبـا تـز   اسـالمي  هنرشمردن  ها مترادف گويد كه تا مدت مي) غربي غير(  ةمثاب
 جـايي  جهان هنر تاريخ هاي كتاب در اسالمي هنر تا شد سبب هنري آثار بر آزينيپوششي 
بنـدي   دهي و طبقه اشيا كه بدون سازمان ينا ).26 - 25 :1389، ديگران و گرابر( باشد  نداشته

. رساندند شدند تصويري از بازارهاي شرقي را به ذهن مي ديگر چيده مي خاصي در كنار يك
كه به فروشگاهي بزرگ شباهت داشتند، چيدمان آثار  يهنر اسالمهاي  نخستين مجموعه در 

گـي شـرق در نظـر     شناسانه و تالشي در جهت نمايش غنا و پرمايه حاكي از تمايالت شرق
هـاي غـرب قـرار دارنـد      ثاري كه اكنون در موزهحقيقت بسياري از آ در. گردآورندگان بود

فروشـندگان ايـن آثـار    . آوري شـده بودنـد   جمـع  ها آنارزش اقتصادي ة واسط بهروزگاري 
هاي ملموس از تصوير شرق و كاالهايي با ارزش مادي گردآوري  نمونه منزلة بهرا  »عجيب«

 ،متروپوليتن در نيويـورك  ةاثر متعلق به موز 11000براي نمونه در حدود نيمي از . كردند مي
از  ،شـود  محسوب مـي مريكا ادر  يهنر اسالمهاي  ترين موزه ترين و وسيع كه يكي از جامع

يكـي از  . انـد  يـا خريـداري شـده   گرفتـه شـده    داران هديـه  همين فروشندگان و مجموعـه 
بـود   )Dikran Kelekian( يانكلك  ديكران يهنر اسالمداران و دالالن  تأثيرگذارترين مجموعه

متروپوليتن ة وي در موزة ها در ارتباط بود و دو نمايشگاه از آثار متعلق به مجموع   كه با موزه
هنرهـاي زيبـا   ة خـود را بـه مـوز    يهنر اسالمة مجموع يتنها دركلكيان . درآمدبه نمايش 
. فروخـت  )Freer Gallery of Art( يـر فرگـالري   و )Boston Museum of Fine Arts( بوستون

كـرد  هانري والترز نقش مهمي ايفـا   يهنر اسالمة مجموعة گيري و توسع چنين در شكل هم
)Komaroff, 2000: 6(. داران شخصـي   دالالن هنـري و مجموعـه  ة نگاه و ذائقـ  ،به بيان ديگر
سـايه انداختـه   مريكـا  ادر اروپا و  يهنر اسالمهاي  گيري نخستين مجموعه بر شكل شدت به
هنـري در  ة شخصي گاه به برتري و تسلط نوع منحصري از يك رسانة اين اعمال سليق. بود

هاي ايراني كه در آن زمان  وسيعي از سفالة كلكيان با گردآوري مجموع. شد موزه منجر مي
متروپـوليتن را بـه يكـي از    ة داران قرار نگرفته بود موز چندان مورد توجه دالالن و مجموعه

 از ديد ليندا كومـاروف . هاي اسالمي تبديل كرد نهسفالية توجه در زمين درخورهاي  مجموعه
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هنـري سـبب    در بـازار آثـار   هـا  آنهنرهاي ايرانـي و سـهولت گـردآوري    بودن  سترسددر
يكي  در جايگاهايران  ايران شد و تا جايي پيش رفت كه هنر يهنر اسالمگيري تمايل به  اوج

گـذاري در    اين روند ارزش. معرفي شد يهنر اسالمهاي  ترين نمونه ترين و مرغوب از اصيل
هـا و   مسلط در مـوزه  يبه جريان ،كه از بازار شروع شده بود ،هاي اسالمي ميان هنر سرزمين

  ).ibid: 7( شدتبديل  يهنر اسالمة تأليفات مرتبط با حوز
شناسي و مطالعات اسالمي در ابتـدا در سـطحي نظـري رواج داشـت و      نزاع ميان شرق

روند جديدي از مطالعات اسالمي در آلمـان   1910اما از سال . تمركز آن بر متن و زبان بود
) Martin Hartmann(هـارتمن  و مـارتين   2چون كارل هاينريش بكـر  يشمندانياند از جانب

. هاي تـاريخي و سـاختار اجتمـاعي بودنـد     پرسش به  ي پاسخدر پتر  بيشريزي شد كه  هيپا
به مصنوعات  شيگرا يرا برا نهيزم ،)material culture( فرهنگي مواد تاريخ مطالعةبا  شانيا

هـاي شـرقي و    آمـده از سـرزمين   دسـت  بـه  »غريب«آثار  دوران نيا در. كردندهموار  يهنر
  .اسالمي مورد توجه سياحان اروپايي بود

 

  در سنت تاريخ هنر غرب ياسالم هنر 2.4
 يـادي بن يراتيتأث يستمهنر قرن ب يها موزه در) masterpiece(» شاهكار«ابداع و كاربست مفهوم 

 تـاريخي  ــ  يفرهنگـ  يهـا  مـوزه  يبـرا  ينينـو  يمرزها يدها ينا. داشت يبر حوزة هنر اسالم
منفـرد و مسـتقل از    آثاريمثابة  به ياسالم ينگاه به هنرها ييرتغ ساز ينهكرد و زم گذاري يهپا

 يگروهـ  صورت نه به شدند، يم يمنزلة شاهكار معرف  ها، كه به در موزه يهنر آثار. بافت شد
 ظـاهر در  ياسـالم  يهنرهـا  يية بازنماشيو اين. آمدند درمي نمايشصورت منفرد به  بلكه به
 اسالمي هنرهاي در يانجر ينترولنبرگ شروع ا. كرد يرا دنبال م غرض يو ب يمنطق يروند

 يريتو بـه مـد  » محمـدي هنـر   شـاهكارهاي «بـا عنـوان    1910سال  يخمون يشگاهرا به نما
مـرتبط   )Ernst Kuhnel(ارنسـت كونـل    يارشدسـت  و )Friedrich Sarre(سـاره   يشفـردر 
 ياسـالم  يهنرهـا  يمعرف ياز جانب ساره برا يهنر» شاهكار«عبارت كارگرفتن  به .دانست

 يگـل ر يسسـنت آلـو   تـأثير   زمان تحت ينكونل كه در ا. بود ساز يخو تار جديد يكرديرو
)Alois Riegl(  هـا  سـبك  تاريخ«و روش «)History of Style ( داشـت، بـا توجـه بـه      قـرار
هـا را فـراهم    آن تـاريخي  يـر غ يآثار، امكان بررسـ  )formalistic(ة يانگرا صورت هاي يژگيو
بـا هـدف    يهنـر اسـالم   هـاي  يشـگاه زمـان نما  يناز ا. )Troelenberg, 2012: 185(كرد  يم

 يءپـس شـ   يناز ا. شكل گرفتند يشناس مردم يجرا يكردهايو رو يالتگرفتن از تما فاصله
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سـاره بـر    يـد تأك. شـد  يمعرفـ  يخيتار يتياز روا يمستقل و نه بخش هنرياثر  يك منزلة به
شناسان  اسان و شرقشن خود از مردم يگاهجا كردن يزمتما يدر راستا يتالش» شاهكار«عبارت 

حـوزة هنـر    يبرا يمشخص و مستقل يريتفس يتا مرزها شد  يدورة خود بود و تالش م هم
 ياثر را فرع بر خـود اثـر هنـر    يدرك اثر رجوع به بافت اصل يساره برا. ارائه شود ياسالم

درك آثار متعلـق بـه شـرق خـود را      برايشناسان  كه در آن زمان شرق  يدر حال ،دانست يم
» تصوير يازبان خنث«ساره معتقد به . دانستند ميبا متون و زبان مرتبط با آثار  ييملزم به آشنا

 يهـا  سـبك  يناز قـوان  يو. داشـت  يـه در شاهكارها تك شناختي يباييز يها بود و بر ارزش
 يـدگاه د ينا ياديحد ز و تا كرد يم يرويپ شناختي يباييو ز ،يفرم هاي يبند طبقه يري،تصو

 جلـدي  سـه در مجموعـة  . كـرد  يـاده پ يخمـون  ياسـالم  يهنرها يشگاهآثار نما يشرا در نما
معمـول،   يخيِمتون تار يبه جا يد؛در آن به چاپ رس اسالمي اثر 3500كه حدود  يشگاهنما
ة يـز ، كـه بـا انگ  يشة نمـا شـيو  ايـن ). Troelenberg, 2012: 187(بـود   يربا تصاو يبرتر

رو  روبـه  شـماري  بـي  انتقادهايشده بود، با  طراحي شناسي شرق ميراثگرفتن از  فاصله
 شـد  يلتبد ياسالم يهنرها يا موزه يشمرسوم نما هاي يوهاز ش يكيحال به  ينبا ا. شد

)J. Roxburgh, 2000: 9 .(يگـر در لندن بـار د  1931در سال  ايراني هنر يشگاهدر نما بعدها 
وود  يبر. جهان اسالم مشاهده شد يدر آثار هنر يستيگرا و فرمال تصور يكردتمركز بر رو

  :گويد ميبعد از آن  هاي نمونهبا  نمايشگاه اين رويكردة يسدر مقا
هنـر  ايران در لندن كه به مديريت آرتور پوپ برگزار شـد، تصـور مـا از     هنردر نمايشگاه 

بـا   1989اسـالمي سـال    هنـر  نمايشـگاه كامالً فرماليستي است؛ در شرايطي كه در  ياسالم
از رويكردهــاي ، ) Timur and Princely Vision( »شــاهانهانــداز  تيمــور و چشــم«عنــوان 
 .گـردآوري شـده بودنـد      گرايي محض اجتناب شده بود و آثـار براسـاس سلسـله    صورت

بـا   را يهنر اسـالم ة دهند كنجكاوي از بافت فرهنگي و سياسيِ شكل 1989سال  يشگاهنما
 اسـت  يهنـر اسـالم  ة بلوغ دانـش در حـوز   كنندة نبازنمايي آثار درهم آميخت كه خود بيا

)Wood, 2000: 127(.  

 يو تـالش بـرا   ياسـالم  يغرب بر هنرها يالگوها كردن ادهيها پ موزه راتيتأث گريد از
داشتند  يها سع موزه. از هنر بود يغرب يها يبند و دسته ها يبند با طبقه يآثار اسالم مطابقت
 دفترچـة كـه در   چنـان . دهنـد  يهنر غرب جا خيتار يخط تيرا در روا ياسالم يتا هنرها
 يطيدر شـرا  يساره و كونـل قـراردادن هنـر اسـالم     يهدف اصل خيمون شگاهينما يراهنما

رف « يهنـر  مـوزة  منزلـة  بـه  شگاهيشد و نما انيب غربمشابه هنر  صـ «)pure art museum( 
  :شد يمعرف
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حـوزه از   يـن محض ا يِهنر يتاهم يشنما يدر پ ي،ما، در كنار مقاصد آموزش نمايشگاه
 درك درسـتي  ناشـناخته مانـده و بـه    يعيوسـ  يزانم  است كه تاكنون به) يهنر اسالم(هنر 
 محمـدي  هنـر  هـاي  سـاخته  كـه  دهـد  نشـان  تـا  است درصدد نمايشگاه اين. است نشده

 بگيـرد  قـرار  فرهنگـي  هـاي  دوره سـاير  بـا  برابـر  مـوقعيتي  در كـه  دارد را اين شايستگي
)Munich 1910, Exhibition Guidebook(.  

دن كـر  تمايـل بـه پيـاده    زيـ ن) J. Christy Wilson( لسـون يواثـر   تاريخ صنايع ايـران در 
  :شود وضوح بيان مي غرب در هنرهاي اسالمي به  معيارهاي هنر

صنايع مسـتظرفه  . شود نهاده ميمريكا بين صنايع مستظرفه و صنايع عملي فرق ادر اروپا و 
. ... مـادي ة زيبايي و جمال باشد نه استفادة منظور ارائ بهها تنها  كه پيدايش آن يعني صنايعي

خـود و   خودي اين كشور را بدان تشويق و ترغيب كنيم كه صنعت را به ما ميل داريم مردم
  ).3: 1317، ويلسن( براي خاطر صنعت دوست بدارند

منزلة  آثار به ينموجب شد تا ا يآثار اسالم يغرب از هنر بر رو ي ها يبند طبقه كاربست
، )decorative arts(» دكوراتيـو «حالت هنـر   يندر بهتر يا) applied arts(» كاربردي« هايهنر

بـاور    بـه ). Weber, 2012: 36(، درك و فهم شـوند  »هنر«و » صنعت« ياندر مرز م جايي
 ي،انقــالب صــنعت يامــدهاياز پ» صــنعت«و » هنــر« يــانشــكاف م يوســيپرتس دونالــد

و  )Preziosi, 2006: 51(محصوالت انبـوه در دوران مـدرن اسـت     يد، و تولشدن يزهمكان
 به هنرها بندي دسته مدرن دوران از پيش .وجود نداشت اي يبند طبقه ينچن يناز ا يشپ

 نبـوده  رايـج ) سـتند ني زيبـا  كـه  هنرهايي(» كاربردي« هنرهاي و» زيبا« هنرهاي گروه دو
 زيبـا  نفسـه  فـي  را هنـر  زيرا دانستند؛ مي زايد را هنرها از اي دسته به زيبا افزودن و است
و » زيبـا «و هنـر  » كـاربردي «هنر  يانمرز م يصتشخ .)18: 1388 پازوكي،( كردند مي تلقي
 ياز متون مرتبط بـا حـوزة هنـر اسـالم     بسياريهمواره در  اي يبند طبقه ينچن يك يدرست

 قـرن  از كـه  معنـايي  بـه  شناسي زيبايي .حوزه بوده است اينگران  پژوهشچالش و دغدغة 
 چـون  هـم  اسالمي عرفاي متون در. شود نمي يافت اسالم عالم در آمد پديد بعد به هجدهم
 و عـارف  ديـد  از. اسـت  شـده  مطرح  زيبايي مسئلة مالصدرا و ،سهروردي ،سينا ابن فارابي،
 كانـت  رأي بـرخالف  و دارد )ontological( شناختي وجود جنبة كامالً زيبايي مسلمان حكيم
 همـه  موجـودات  اسالم عالم در بلكه نيست،) ذهن( سوژه به راجع و اعتباري امري زيبايي
 اسـالمي  حكمـت  در. دارد خارجي تحقق زيبايي ،نيست زيبايي تحقق مالك انسان. نديزيبا

 وجـود  كـل  اسـت،  مطرح موجودات كل بارةدر بلكه شود، نمي مطرح هنر در زيبايي بحث
  ).24: همان( دارد متافيزيكي مباني و زيباست
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و  »هنـر «شده بر هنرهاي اسالمي، چالش ميان دو گفتمان  هاي اعمال بندي بر دسته عالوه
تعريـف آثـار در بخـش     بارةهايي است كه از ديرباز در نظر از ديگر اختالف »مادي  فرهنگ«

در بـرلين در   يهنـر اسـالم  ة متصـدي مـوز   جوليا گـونال . ها مطرح بوده است اسالمي موزه
 يهـا  مـوزه  يـا  يهنر اسـالم  يها موزه: يدر برابر فرهنگ ماد يهنر اسالم«عنوان  بااي  مقاله

 »يهنـر اسـالم  «چـون   را هـم  »فرهنگ مـادي «كند كه وي عبارت  بيان مي »يفرهنگ اسالم
 »فرهنگ مـادي «و  »يهنر اسالم«گونال به تقابل ميان گفتمان . داند برساخت قرن نوزدهم مي

اشاره  يهنر اسالمها و معرفي  بازنمايي موزهة ها بر شيو و تأثير تسلط هر يك از اين گفتمان
ها با پذيرش تقابل ميان اين دو گفتمان هنري و  برخي موزه. )Gonnella, 2012: 144(كند  مي
. كننـد  شناسـي و هنـري اقـدام مـي     هاي مردم نگي به نمايش آثار در دو گروه و در موزهفره

بنديِ تا حدي  غلبه بر اين دسته رايو ب يستندبندي ن ها قائل به اين گروه برخي ديگر از موزه
ـ . گذارنـد  ناآشنا با مفاهيم اسالمي تمامي آثار را در زير سقف يك موزه به نمايش مـي   رايب

هنرهـاي   منشـأ احداث شـد،   1914نرهاي تركي و اسالمي در استانبول، كه در هة مثال موز
 ،هنر تركي و اسالمية مدير موز ،نازان اولچر. كند جو ميو زيبا را در هنرهاي مردمي جست

 ةاين هنرها را در يك موز يند، هر دوا دار هنرهاي مردمي كه هنرهاي زيبا وام با اعتقاد به اين
ة ، مـدير مجموعـ  )Oleg Grabar( گرابـر   الگ). Ölcer, 1999: 33( واحد به نمايش گذاشت

براي عموم بازگشايي شد، با تأكيـد   1975متروپوليتن نيويورك كه در سال ة اسالمي در موز
و مرتبط  يشناس منزلة اسناد مردم و به گروهيصورت  به اسالمي  هنرهاي نمايش اهميتبر 

 نمـايش بـه   ديگـر  يكها، و منسوجات را در كنار  هنگار ي،روزمرة مردم، آثار فلز يبا زندگ
رسـانه   مبنـاي بـر   تقريبـاً آثـار   مـونيخ  1910سـال   نمايشـگاه كه در  حاليدر  گذاشت، مي

رويكرد گرابر به نمـايش گروهـي   . بودند  ديگر مجزا شده از يك) و غيره ،نگاره، سفال  فلز،(
ها  اي در بافت مرتبط با آن موزه ياشيانمايش ة با انگيز صرفاًهنرهاي اسالمي در متروپوليتن 

هاي مشترك در آثار جهان اسـالم هـم مـد نظـر وي بـوده       سازي ويژگي  نبود، بلكه برجسته
را هدف  يهنر اسالم گوناگونهاي  گرابر نمايش ارتباط بصري و تناسبات ميان رسانه. است

  ).Komaroff, 2000: 3( بازنمايي گروهي آثار بيان كرد ةخود از اين شيو
مسلط است، مالك انتخـاب آثـار    يكه گفتمان هنر يهنر اسالم يها آن دسته از موزه در
 مفهـوم (اثر  يها يژگيابعاد و و رياست و سا يشناخت  ييبايز اتيفياغلب محدود به ك يا موزه
 يا مـوزه  يندهايفرا يتمام جا نيادر . شود يم رانده  هيحاشبه ) رهيو غ ،يعلم ژةيكارو ،يعباد
 ءيشـ  حضـور  با كه يبعد. است اثر يهنر بعد به وابسته آثار شينما و دمانيچ تا نشيگز از
اسـت   يبا آثـار  تياولو نشيگز مرحلة در. است شده منتسب آن به موزه دار نشان يفضا در
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 از مسـتقل  و منفرد صورت بهآثار  دمانيچ ةو در مرحل دارند ييباال يشناخت ييبايز تيفيك كه
 نيـ ا مـوزه  مجموعـة  يدهـ  سازمان و يبند طبقه در. شوند يم ميتنظ موزه يفضا در گريد كي

هـا و   متعلق به سبك يكه آثار دهد يامكان را م نيدار ا به موزه يبه آثار اسالم يهنر كرديرو
  .كند نينش هم گريد كي كنار در بودن»شاهكار«مشترك  يژگيمتفاوت را با و يزمان يها دوره

. تبديل شد يهنر اسالمهاي  ترين رويكردهاي موزه تسلط گفتمان هنري به يكي از رايج
ة كيفيـت مجموعـ   با يداد كه اشيا دار اين فرصت را مي مرزهاي تفسيري اين گفتمان به موزه

در مـوزه مخاطـب   . كنـد   سازي به مخاطب عرضه گويي و بدون نياز به بافت خود را با كلي
هنـري را   »شـاهكار «امتيـاز نگريسـتن بـه      ي پرداخت ورودي مـوزه چون مشتري در ازا هم
شاهكاري كه زماني در تملك صاحبان قدرت زمان خود بود و حضور آن . آورد دست مي  به

كـه حركتـي در جهـت معرفـي يـك       بيش از آن »باكيفيت«در موزه در كنار ساير آثار هنري 
بندي ارزشي  گونال طبقه . رسد نظر مي بهابعاد آن باشد نمايشي از قدرت موزه ة فرهنگ با هم

ن ويعنـا  بـا بنـدي اشـيا    و معتقد اسـت كـه دسـته    داند ميهنرهاي اسالمي را عملي سياسي 
 ةمرز مشخصي ميان اين آثار باشد، نوعي شـيو  صرفاًكه  از آن  بيش »تياهم كم«و  »باارزش«

سـطح  «، »بـاارزش «هنرهـاي  ترتيب اشيا و  بدين. كنند نگريستن و برخورد با اشيا را بيان مي
 ، و)Profane( »دنيـوي «، »اهميـت  كـم «مقابـل آثـار    هاي هنر و در به موزه »شاهكار«و  ،»باال

متصـديان  . يابنـد  مـي   نگـاري راه  نگـاري و قـوم   هاي مردم به موزه »كاربردي روزمره ياشيا«
 ةها و مجسمه و در مرحلـ  نامند و عمدتاً روي نقاشي مي »هنر«خود را  يهاي هنر اشيا موزه

از سـوي  . كننـد  يا شيشه تمركـز مـي   ،، آثار فلزي تري چون سراميك»هنرهاي فرعي«بعد بر 
هـا   در اين موزه. ندا متمايل »هنر«بيش از  »فرهنگ«به نمايش  »مواد فرهنگي«هاي  ديگر موزه
ة مـواد فرهنگـي دربرگيرنـد   . شـود  مـي  توجهي بيش از خود شيء نشان داده يءبه بافت ش

 نـد ا »زنـدگي خـانوادگي  «چـون   اي و مفاهيم فرهنگـي  »جغرافيا« و »مذهب«مقوالتي چون 
)Gonnella, 2012: 144.(  

هاي سنتي هنر در قرن نوزدهم، عنوان  بندي هاي توصيفي و طبقه گونال با وجود نابرابري
به اعتقـاد وي، طـي   . داند مي »فرهنگ مادي«تر از  ها مناسب را براي آثار اسالمي موزه »هنر«

ي در سطح جهان صورت گرفته هنر اسالمهاي وسيعي در حوزة  رفت صد سال گذشته پيش
انـد بسـتري منعطـف و بـدون      مـادي توانسـته    هاي هنر در مقايسه با فرهنـگ  است و موزه

متفاوت از آثار هاي  ها ايجاد كنند و باالتر از همه خوانش زدن بر شكاف گيري براي پل جهت
البته با توجه به تغيير مداوم معناي هنر و درك ما از آن، كفايـت  . كنند پذير  اسالمي را امكان

شـمولي چـون زيبـايي و     هـاي جهـان   تمركز بر صورت و فرم آثار هنري و تكيه بـر ارزش 
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هـاي   گـويي بـه پرسـش    پاسخ منظور بههاي سازماني خود  رساني هاي تأليفي و اطالع فعاليت
هاي اخير  هاي غرب در سال غيرغربي در موزه چگونگي نمايش هنر. مخاطبين خود افزودند

آثـار در   داري نگه يبرا يمكان خنث يك يگرها د موزه. شده است يلپرمجادله تبد يبه موضوع
تمركـز   كـانون  ييـر ، بـه تغ يگر برجستة هنر اسالم اوغلو، پژوهش نجيب. شوند نمينظر گرفته 
 هنرهـاي  فرهنگـي  ــ  ينـي و د سياسـي   ـ اجتماعيو ابعاد  موقعيتيبه بافت  ماهيتمحققان از 

را علـت توجـه    ينـافرهنگي و مبـادالت ب  اي ينارشـته باوغلو موضوعات . كند ياشاره م ياسالم
. )Necipoglu, 2012: 58( دانـد  يمـ  يهنر اسـالم  يدتول يبافت هاي يژگيبر و يراخ يها پژوهش

 منزلـة  بـه و  بـريم كه شيء را به انزوا ب اين باورند كه به جاي اين گران بر بسياري از پژوهش
هاي معنايي  محدود شويم، به بررسي اليه شناسي آن بصري و زيبايية شكلي از هنر به مطالع
 يمبپـرداز شـناختي توليـد اثـر     و زيبـايي  ،فرهنگـي ــ   سياسي، دينيـ   يآن در بافت اجتماع

)Doumani, 2012: 133(. هـاي متعـدد    هاي متعددي دارد كه اليـه  اي ابعاد و كيفيت اثر موزه
 يهـا  مـوزه . دنـ كن يرا فـراهم مـ   ياربسـ  يرهاية تفسـ زمينـ و  شوند مياثر محسوب  معنايي
 يهممكـن را بـه حاشـ    هاي يتو روا ها   يتاز قابل ياريبا تمركز بر صورت آثار بس يننخست

و  ي،چـرخش زبـان   ي،چون چـرخش فرهنگـ   هايي يدهامروزه پد. گرفتند يم  يدهرانده و ناد
 يخو تـار  يانهخاورم يخگذاشته است و تار يرتأث يها بر رشتة مطالعات اسالم چرخش نشانه

چـه در گذشـته    آن). Kramer, 2012: 127-128( شود  يمانند گذشته مطالعه نم يگراسالم د
مالكان آن بود،  اجتماعيباشكوه نشانة طبقة  يايمنزلة اش و به شد يمحسوب م يماد يراثم

 شـود  ياز مـردم در نظـر گرفتـه مـ     يگروه يمعنو يراثمنزلة م به يكنون يها در متن موزه
)Duncan, 2003: 283 .(آثـار   يدتول يتيتا به بافت موقع شود يمعاصر تالش م يها در موزه

 يگفتمـان  يمتعدد در فضا  يتوجه شود و به بازتاب صداها يءش ييمتعدد معنا هاي يهو ال
  . گذاشته شود موزه احترام
 ها را در وضعيتي بيش از پيش ليبرال قرار داده است كه گويي به نياز مخاطبين موزه پاسخ

هاي معاصر شده  هاي نمايش هنرهاي اسالمي در بسياري از موزه منجر به بازنگري در شيوه
داويـد در  ة ارميتاژ و ويكتوريا و آلبرت، بازگشايي مجـدد مجموعـ  ة تغييرات مجموع. است

ة ، توسـع مريكـا امتروپـوليتن در  ة هـاي مـوز   قـاهره، بازسـازي   يهنر اسالمة كپنهاگ و موز
هاي  در دوحه از نمونه يهنر اسالمة تأسيس موز ، ولوور فرانسهة زمو يهنر اسالمة مجموع

كننـد تـا نشـان     ها تالش مي  پيرو تنوع فرهنگي جوامع معاصر، موزه. ندا بارز اين اصالحات
ـ  . دهند كه همواره در ميان مردم جهان تعامالت فرهنگي وجود داشته اسـت  ة پـس از حادث

بردن بردباري جوامع و تحمل و پذيرش ديگري ايفا  ها نقش مهمي در باال يازده سپتامبر موزه
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كه آثار اسالمي را آثار متعلق به ديگريِ غرب معرفي و  ،هاي نخستين خالف موزه بر. كردند
متروپـوليتن   ةچـون مـوز   هاي اسالمي هم ، سياست كنوني برخي مجموعهندكرد بازنمايي مي

هـا، مـذاهب،    ها از تمامي آيـين  انسان ةها و مشتركات زندگي روزمر سازي مشابهت برجسته
متروپـوليتن پـس از بازسـازي     ةمـوز . هـاي تـاريخي اسـت    و محـدوده  ،مناطق جغرافيـايي 

و تنـوع در  گيـرد   مينظر  كااليي نمادين در ةمثاب بهرا  يهنر اسالمهاي اسالمي خود،  گالري
چينش آثـار در ايـن   . داند ها مي گر تعامالت اسالم با ساير فرهنگ هنر جهان اسالم را داللت

يك اثر با ورود به گالري متصل بـه   ةكننده بعد از مشاهد است كه بازديد يا گونه بهها  گالري
  .برد ميپي آن به پيوندهاي بينافرهنگي 

  
  گيري نتيجه. 5

ظـاهر   بـه   و سـنت  ،شناسي، تاريخ هنر غرب هاي شرق اسالمي در رويارويي با سنت ميراث
هـاي متفـاوت تفسـير و درك     يكم، بـه شـيوه   و بينافرهنگي در قرن بيستتر مطالعات  ليبرال
متفاوتي را متناسب با نظام دانايي زمان خود دريافت كردند و در  يها ارزشاين آثار . شدند

همـواره نقـش مهمـي در     »حقيقت«بخش و گوياي  مشروعيت ينهاد مثابة بهاين ميان موزه 
  .اشته استد يهنر اسالمتوليد و بازتوليد معناي 

 يگـر يمتعلق به د بيغر ياياش مثابة به تر شيب ياسالم يهنرها ها مجموعه نينخست در
 آثـار . بـود  بـزرگ  يهـا  فروشـگاه  و بـازار  مشـابه  آثار شينما ةو نحو شدند يم يگردآور
 يگـاه . آمدنـد  يدرم شينما به يگروه صورت بهخاص  نشيو چ يبند بدون طبقه ياسالم

غـرب بـه    يآثـار هنـر   ريسا نةيزم پس در دوم دسته و يفرع صورت به ياسالم  يهنرها زين
ارزش  يدارا يمـاد  يكاالهـا  منزلـة   بـه  ياسـالم  يهنرها دوره نيا در. آمدند يدرم شينما

 .بودند ياقتصاد

هـاي   با ورود به قرن بيستم تمركـز بـر صـورت و فـرم آثـار هنـري و تكيـه بـر ارزش        
هـاي   سـاز نمايشـگاه   زمينـه  ،فارغ از بافـت فرهنگـي   ،شمولي چون زيبايي و هارموني جهان

هـا مطـرح شـد و     هنري در موزه »شاهكار«زمان مفهوم   در اين. شد يهنر اسالمجديدي از 
  ها راه اثر هنري به موزه منزلة  بهاسالمي  اعمال شد و آثار يهنر اسالمغرب بر  معيارهاي هنر
آمـد و بـا    صورت منفرد به نمايش درمي بهري در اين دوره آثار هن. بندي شدند يافتند و طبقه

شـناختي آثـار مـورد توجـه قـرار       هاي زيبـايي  گرايي همراه بود و ارزش هاي صورت تحليل
آن  يهنـر اسـالم  ارزش هنري ناب در گفتمان رايـج   »شاهكار«تا پيدايش مفهوم . گرفت مي 
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. راه بـود  خي هـم هـاي تـاري   اي از روايـت  با مجموعه يهنر اسالمزمان جايگاهي نداشت و 
شدن مفاهيم جديـدي   هنرهاي اسالمي به فعالة هاي فرمي آثار در حوز شدن كيفيت  برجسته

هـاي   گرفتن از روايـت  فاصله ،شناسي، صورت اثر هنري هنري، ارزش زيبايي  چون شاهكار
. انجاميـد  يهنـر اسـالم  در گفتمان  جديديبندي   گيري مفصل و شكل ،تاريخي مرتبط با اثر

شدن و  گرايي در اين زمان به ضعيف صورت  نظريات افرادي چون ريگل و طرح سنتتأثير 
هـا بـر فضـاي     شـد و گفتمـان هنـري تـا مـدت     منجـر  هاي تـاريخي   رفتن روايت حاشيه به

هـاي قـرن    نمايش شاهكارهاي هنري در بسياري از موزه. اي مسلط شد هاي موزه نمايشگاه
دوحه از اين  يهنر اسالمة موز مانندهاي جديد  هچنان در برخي موز بيستم رواج يافت و هم

 .گيرند بازنمايي بهره مية شيو

و  ،فرهنگـي ـ  سياسي، دينيـ  در بافت اجتماعي يهنر اسالمسوم مبحث درك ة در دور
شناسـي و مطالعـات    هاي انتقادي به ميراث شـرق  ديدگاه. شناختي خودش مطرح شد زيبايي

. شد يهنر اسالمهاي  و پيدايش برخي اصالحات در موزهساز اين رويكرد  بينافرهنگي زمينه
ها به اصالح و تغييـر   در اين دوره اهميت بررسي اثر در بافت مطرح شد و بسياري از موزه

هاي اسالمي به جاي  امروزه مجموعه .دندكرسازي اقدام  مند بافت منظور بهها  در چينش موزه
مانـدن بـه    و تقليل آن به آثار عجيب متعلـق بـه ديگـري و محـدود     ياسالم هنر انزوابردن به

ـ  بـه را  يهنر اسالمشناختي آثار  هاي صوري و زيبايي ويژگي نظـر   كـااليي نمـادين در   ةمثاب
تنـوع فرهنگـي در جهـان اسـالم و پيونـدهاي آن بـا سـاير         كنندة تواند بيان گيرند كه مي مي

شناسـي بودنـد، فضـاي     كه پيش از اين وارث رويكـرد شـرق   ،ها اين موزه. ها باشد فرهنگ
هايي كه پيش از اين طرد يا به حاشـيه   گفتمانـ  هاي متعدد و خرده مساعدتري براي گفتمان
 .رانده شده بودند دارند

  )نگارنده( آثارمعنا و ارزش در  ديبر تول يا مسلط موزه يها گفتمان ريتأث. 1 جدول

  توضيحات  ارزش اثر  اثردرك از   گفتمان  )قرن( زمان

  شرق يبازارها شيوة به نمايش  اقتصادي  مادي كاالي  شناسي شرق  ميالدي نوزدهم

  شناختي زيبايي  هنر  غرب هنر تاريخ  ميالدي بيستم
 و ساده فضايي در آثار نمايش
  مرجع بافت از اي نشانه بدون

يكم و بيست
  ميالدي

  اي نشانه  نمادين كاالي  فرهنگي تنوع
  اشيا گروهي چيدمان

  مرتبط معماري بافت در چيدمان
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  ها نوشت پي
 

گفتمـاني   هـاي بـين   تبيين چـالش «زاده با عنوان  مقالة حاضر برگرفته از رسالة دكتري مريم دشتي. 1
در رشـتة پـژوهش هنـر     »يهنـر اسـالم  اي  هاي موزه شناختي معاصر و مقايسة آن با گفتمان موزه

 .دانشگاه هنر اصفهان است

كه از مجالت مهـم   ،مجله ينانتشار ا. نهاد يانبن 1910را در سال  يهنر اسالمبكر مجلة معروف . 2
 يونـاني و اسـاس اسـالم را    يفكر يبكر مبان. است يافتهاست، تاكنون ادامه  يدر مطالعات اسالم

 يونـان  يفرهنگ فلسف يفتةبكر چنان ش) 209، 103 - 104: 1377( يدنظر ادوارد سع در. پندارد يم
  .داند يم يونانيسنت  يفكر يبانجذب م يچندان موفق برا نه يكه اسالم را تالش است
  
  نامه كتاب
  .فرهنگستان هنر جمهوري اسالمي ايران: تهران ،در اسالمهنر و زيبايي  حكمت ).1388(شهرام ، پازوكي

  .دفتر نشر فرهنگ اسالمي: ، تهرانشناسي شرق). 1377(سعيد، ادوارد 
 ةپژوهشـكد : تهـران  ،همايون كاكا سلطاني و زاده مريم عالم: مترجمان ،ييپسااستعمارگرا ).1388( اليل گاندي،

مطالعات فرهنگي و اجتماعي
  .مهرة سور: تهران ،اكرم قيطاسي ةترجم ،ياسالم هنرتجلي معنا در ). 1389(و ديگران  گرابر، الگ
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