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  چكيده
 از اواخر قرن هجدهم تا قرن بيـستم         هاي هنر اسالمي    از آنجا كه نخستين مجموعه    

در اروپا و سپس در آمريكا شكل گرفت، درك ما از هنر اسالمي متأثر از ميـراث                 
هاي دائمي هنـر اسـالمي در         هاي موقت و مجموعه     هاي مسلط نمايشگاه    و گفتمان 

بــا روش در پــژوهش حاضــر، كــه . هــا اســت غــرب و رويكردهــاي ايــن مــوزه
اي صورت گرفتـه اسـت،     كتابخانه  اسنادي و  ري از منابع  گي  تحليلي و بهره  ـ   توصيفي

هـاي    تالش شده تا چگونگي چرخش معناي هنر اسالمي را در سير تاريخي موزه            
هاي هنـر     در اين پژوهش، با تحليل متون مرتبط با مجموعه        . شود آشكار   نخستين

 در غـرب و مطالعـات       هنـر  خيتـار شناسـانه،     اسالمي، سه گفتمـان مـسلط شـرق       
شوند و پيامـدهاي تـسلط ايـن سـه گفتمـان در       ها معرفي مي در موزه نگيبينافره

دهد كه   هاي پژوهش نشان مي    يافته. بازتوليد مفهوم هنر اسالمي بررسي خواهد شد      
هاي هنر اسالمي به چرخش معنا        ي يادشده در سير تاريخي موزه     كردهايروتسلط  

و » كـاالي فرهنگـي   «و  » هنـر «،  »كاالي مـادي  «و معرفي آثار اسالمي به عنوان       
  .هاي متفاوت به هنر اسالمي منتهي شده است انتساب ارزش

  شناسي، كاالي فرهنگي چرخش معنا، هنر اسالمي، موزه، شرق: ي كليديها واژه
                                                 

گفتمـاني    هـاي بـين     تبيـين چـالش   «زاده بـا عنـوان        مقاله حاضر برگرفته از رساله دكتـري مـريم دشـتي          * 
در رشته پژوهش هنر دانـشگاه هنـر        » اي هنر اسالمي    هاي موزه   ا گفتمان شناختي معاصر و مقايسه آن ب       موزه
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  مقدمه
. كنـيم   با ورود آثار به موزه ديگر در جهان واقعي نيستيم، بلكه در جهان خيـالي سـير مـي                  

آثار از اين پـس     . شوند  مي» زدوده  بافت«خود جدا و     از كاركرد اصلي     موزهها در     مجموعه
اي   هـا مفهـوم تـازه       شوند كـه بـه آن        كاربردي ندارند و به نظمي نمادين وارد مي        جنبةديگر  
يئي اسـت كـه معنـاي آن در         شـ شود    اي ثبت مي     چيزي كه به عنوان اثر موزه       آن. بخشد  مي

كننـده و در نهايـت بـه       حفاظـت  دار،  يدكننـده اثـر بـه كـاربر، مجموعـه         تولمسير انتقـال از     
شـوند و   هايي به آن افزوده مي در طول زمان، داده  . دهنده دائماً دستخوش تغيير است      نمايش

تواند به عنـوان يـك        يء مي ش. شود  اي تكاملي معناي يكي بر ديگري تحميل مي         در توسعه 
هـاي    ها راه   ينا: اي مقدس در نظر گرفته شود       كاال، مصنوع، هنر، ميراث فرهنگي و يا نشانه       

هاي ممكـن شـيء بـه         ها يا ارزش    متفاوتي براي ديدن چيزي يكسان هستند و همه ويژگي        
اي  جامعـه  (يزبانم جامعةهاي مختلف دانايي      اي در نظام    هاي موزه   مجموعه. آيند  حساب مي 

هـا نـسبت    هاي متفاوتي بـه آن  شوند و ارزش بازتوليد معنايي مي) كه موزه در آن قرار دارد   
شود، ارزشي متفاوت با آنچه در زمان توليد اثر وجود داشته و تحسين و اعتبـاري                  ميداده  

  .كه زاييدة ديدگاه كنوني ما نسبت به آثار است
هاي دروني هنر اسالمي، ارزشي را كه با حضور آثار در  در اين پژوهش فارغ از ويژگي  

غ از ماهيـت و ذات هنـر   در اينجـا فـار    . كنيم  شود بررسي مي    ها اضافه مي    بافت موزه به آن   
اي شـدن مـد نظـر         اسالمي، چگونگي بازتوليد مفهوم هنر اسالمي در فرايند تاريخي مـوزه          

هاي هنر اسالمي در غرب به معرفي سه جريـان و             پژوهش حاضر با بررسي مجموعه    . است
: پـردازد  ها و پيامدهاي آن در بازتوليد معنا و مفهـوم هنـر اسـالمي مـي        سنت كلي در موزه   

هاي هنر اسالمي در قرن نوزدهم و   نخستين موزهدهندة شكلشناسانه كه  ، سنت شرقنخست
هـاي هنـر قـرن بيـستم و نفـوذ سـنت تـاريخ هنـر و                    اوائل قرن بيستم اسـت؛ دوم، مـوزه       

ها به هنر اسـالمي در راسـتاي تنـوع     موزه» تر ليبرال«ها؛ و سوم، نگاه  شناسي در آن  زيبايي
  .حاضرفرهنگي موجود در جوامع عصر 
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  پيشينة پژوهش
هـا تـأثيرات مانـدگاري در          نـوزدهم و رويكردهـاي مختـار آن         و هاي قرون هجدهم    موزه
هـاي خـود را بـر         ها كـه فعاليـت      اين موزه . هاي علمي و دانشگاهي به جاي گذاشتند        رشته

كردند و    ية خود جدا مي   اولريزي كرده بودند، شيء را از مكان اصلي و            محوريت اشياء طرح  
افزودند و بدين وسيله به درك ما از خـود            هاي جديدي به آن مي       ورود به موزه داده    پس از 

هايي گزينشي از اشـياء،       ي نخستين، با طرح روايت    ها  موزه. دادند و جهان پيرامون جهت مي    
كردند و بدين وسيله الگوهـاي مهمـي را           اي منتسب مي    هاي ذهني را به اشياء موزه       موقعيت

شناسـي    ها همچون تاريخ هنر و موزه       هاي وابسته به آن      خود و رشته   هاي پس از    براي موزه 
، اطالعاتي كه از اشياء در اين دوران سازنده         1زعم دونالد پرتسيوسي    به  . گذاشتندبه يادگار   

اي  در جهـان را بـه اشـياي مـوزه       » بودن«ممكنِ  هاي    اي از شيوه    آمد، مجموعه   به دست مي  
ن شود، مطلوب باشد، تقليد شود و يـا انكـار و طـرد            توانست تحسي   داد؛ شيء مي    نسبت مي 

  2.شود
اي را، كه از سوي       هاي موزه   گرابر نقش نخستين مجموعه     يز، الگ ن هنر اسالمي    حوزةدر  

» هنـر «شناسان اروپايي گردآوري شده بود، در چگونگي پيـدايش مفهـوم              سياحان و شرق  
سراب «اي تحت عنوان  در مقاله نيز 4 و جاناتان بلوم3 شيال بلر.داند  اسالمي حائز اهميت مي   

يكم وجـود دارد عمـدتاً        و   هنر اسالمي را در شكلي كه در ابتداي قرن بيست          5»هنر اسالمي 
 به زعم اين    6.كنند  شناسانه معرفي مي     فرهنگ غرب و پيامد رويكرد شرق      پرداختةساخته و   

شـد،  » هنـر «ن  ها باعث چرخش نگاه به آثار بـه عنـوا           دو، حضور ميراث اسالمي در موزه     
بلـر و بلـوم     . پنداشـتند   كردند، امـا هنـر نمـي        پبش از اين اروپاييان اين آثار را تحسين مي        

نخـست،  : كننـد   رويكرد پژوهشگران در مواجهه با هنر اسالمي را در چهار گروه بيـان مـي              
يا هنر اسالمي واحد؛ دوم، باورمندان به ويژگي مـشترك در ميـان             » اسالم«مخالفان مفهوم   

افرادي چون سيد حسين نـصر، تيتـوس بوركهـارت، نـادر اردالن، اللـه                (ياسالمي  هنرها
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هاي مشترك هـستند كـه        كه معتقدند هنرهاي اسالمي در جهان اسالم داراي ويژگي        ) بختيار
يشه در اسالم دارد؛ سوم، مورخان هنر كه فرايندهاي پوياي تغيير و تكامل هنر اسالمي را                ر

هاي هنر اسالمي     يهما  بنگرايان كه مفاهيم و       صورت،  ؛ و در آخر   كنند  در سير تاريخ دنبال مي    
گيـري مفهـوم      گرابر نيز معتقد است شكل    . كنند  يمشان از آن خود       ينة تاريخي زمرا فارغ از    

به ميراث اسالمي، بيش از آن كه نتيجة فرايند خلق اثر           » هنر«هنر اسالمي و انتساب مفهوم      
، 1به عقيدة گرابر و اسـتفان وبـر       . فرايند گردآوري است  به دست خالقان آن باشد، متأثر از        

. تبـديل شـدند  » هنر«اي حضور يافتند به  هاي موزه  هنرهاي اسالمي زماني كه در نمايشگاه     
ها  ي داشتند، در موزهنواز  چشم تزئيني و    جنبةاين آثار كه پيش از اين اهميت كاربردي و يا           

 ديويـد  2.و كاركرد اولية خود بازنمايي شـدند و مستقل از بافت     به عنوان آثار هنري معرفي    
هـاي گـردآوري و بازنمـايي هنـر اسـالمي در نخـستين                راكسبرگ تحليل خـود از شـيوه      

دورة : كنـد    را در سـه دوره بيـان مـي         1990هاي    هاي موقت هنر اسالمي در سال       نمايشگاه
ة دوم، ارائـة    ؛ دور »بازار هنر «نخست، معرفي هنر اسالمي در نشريات اقتصادي و مرتبط با           

 اثـر هنـري     استقالليدة  ااز هنر اسالمي كه مبتني بر       » شناختي و هنري    زيبايي«هاي    تحليل
ـ          دورةبود؛ و دورة سوم،      يجـة  نتغربـي در       تمركز بر مطالعات هنر اسالمي و هنرهـاي غيرـ

اي در    هـاي مـوزه     ي هنر در خاورميانه و شمال آفريقا و پيشرفت مجموعـه          ها  موزهپيدايش  
  3.شناسي  انسانرشتةي استعماري و پيدايش ها برنامهو گسترش اروپا 

يكردهايي در دانش رو: “شاهكار”مفهوم هنر اسالمي و ابداع  «مقالة در 4اوا ترولنبرگ،
شـاهكارهاي هنـر    « در مـونيخ را بـا عنـوان          1910، نمايـشگاه سـال      »ابتداي قرن بيستم  

گيـري نگـاهي منحـصراً        ر شـكل  ساز و تأثيرگـذار د      يدادهاي جريان رو، يكي از    »محمدي
 او در اين مقاله دو نگاه متمـايز بـه           5.داند  گرا و غيرتاريخي به آثار جهان اسالم مي         صورت

از ديـد ترولنبـرگ نگـاه       . كند  شناسي معرفي مي    هاي هنر و مردم     ميراث اسالمي را در موزه    
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ار براي مجموعه   شناسي به آثار اسالمي، به گزينش متفاوت آث         هاي هنر و مردم     متمايز موزه 
هـاي    در مـوزه  . شـود   اي منجر مي    هاي متفاوت براي اشياي موزه      گيري ارزش   و نهايتاً شكل  

شـوند كـه    هايي به روش قياسـي انتخـاب مـي    شناسي، از ميان طيف وسيع آثار، نمونه  مردم
آثار منتخـب   . فرهنگي داشته باشند   ـ   ها و خصوصيات هنري     توانايي بيشتري در بيان ويژگي    

. هنري يك دوره را دارند     ـ   ي هستند كه قابليت بازنمايي مختصات فرهنگي      ا» فرهنگي گواه«
هاي   اي صرفاً ارزش    هاي هنر اما مالك ارزشيابي و گزينش آثار براي نمايش موزه            در موزه 
هـاي هنـر بـه نمـايش          شناختي است و آثار منتخب بـه صـورت مـستقل در مـوزه               زيبايي
شناسي آثار به صورت گروهي و در يـك بـرش             هاي مردم   كه در موزه    در حالي   . آيند  درمي

هاي هنر آثار به صـورت منفـرد و مـستقل از              شوند، در موزه    عرضي نمايش و بازنمايي مي    
هـاي هنـر اسـالمي        دو گفتمان هنري و فرهنگي در مـوزه       . شوند  بافت نمايش و تحليل مي    

رسد مبتني بر تناسـب       ظر مي اين منازعه كه به ن    . پيوسته با يكديگر در چالش بوده و هستند       
يا عدم تناسب رويكردهاي تاريخ هنر غرب براي هنر شرق و جهان اسـالم اسـت در هـر                   

هـاي متفـاوتي را در ارتبـاط بـا      شـود و ارزش  ها متمايل مي  موزه به سمت يكي از گفتمان     
  .كند ميراث اسالمي برجسته مي

  
 روش پژوهش

يلي به بررسـي منـابع مكتـوب موجـود و           تحل ـ   پژوهش حاضر با استفاده از روش توصيفي      
در . پـردازد  هاي هنـر اسـالمي در غـرب مـي         ها و موزه    خوانش گفتماني نخستين نمايشگاه   

ها، نخست، به استناد تحليل متـون   توضيح چگونگي تغيير معناي هنر اسالمي در بافت موزه   
گفتمـان و   سـپس   . شود هاي هنر اسالمي شناسايي مي      هاي موجود در موزه     موجود، گفتمان 

شود و در نهايـت بـه         هاي هر دوره توصيف مي      ها در نظم گفتماني موزه      نگاه حاكم بر موزه   
گيـري درك مخاطـب از هنـر اسـالمي            پيامدهاي مسلط شدن گفتمـان مـذكور بـر شـكل          

 نخست محدود به اطالعـات      دورةهاي اين پژوهش به ويژه در رابطه با دو            داده. پردازيم  مي
ها، تأليفات و ساير متون نوشتاري موجود در ارتباط بـا             تناد به كاتالوگ  اي و با اس     كتابخانه

در رابطه با   . هاي موقت و دائمي هنر اسالمي در غرب است          ها و مجموعه    نخستين نمايشگاه 
هاي اطالعاتي موجـود در عـصر          سوم از روش حضور مستقيم در موزه و ساير روش          دورة
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  . گرفته شده استبهره) غيره و دئوهايوتارنماي مجازي موزه، (حاضر 
  

  شناسانه هنر اسالمي به مثابة كاال در سنت شرق
اشـيائي  «آوري    اولين بار سياحان و استعمارگران قرون هجدهم و نوزدهم شروع بـه جمـع             

. نه به عنوان يادگاري بلكه بيشتر به عنوان مـدرك  كردند ـ  » ديگر«هاي  با فرهنگ» مرتبط
ها و آداب جوامع      مند از سنت    به اميد اين كه به شناختي نظام      اين اشياء از روي كنجكاوي و       

بـرداري از   از اواسـط قـرن هجـدهم، غـرب بـا بهـره      . جهان منتهي شوند گردآوري شـدند    
 شرق اقدام كـرد  دربارةشناسي و تاريخ به مطالعه  شناسي، زبان هاي علمي همچون قوم  رشته
ي ساز دوگانهغرب با .  شرق هويت بخشيديچيدة علمي بهپاي از تدابير  واسطة مجموعه و به 
هاي ثابت و     برخي ويژگي » ها  آنما و   «و تبديل آن به تضاد      » غرب«و  » شرق« ميان   رابطة

 مصنوعات هنري جهـان     مطالعة در اين زمان،     1.مشترك را به هر آنچه شرقي بود تعميم داد        
ند، در مطالعـات    هاي هنـري رايـج در غـرب داشـت           هايي متفاوت با نمونه     اسالم، كه ويژگي  

كه تا آن زمان به اين نام شـناخته         (هنر اسالمي   ورود  . شناسانه مورد توجه قرار گرفت      شرق
شناسانه سبب شد تا تمركز و كنجكاوي قابل توجهي را  بندي گفتمان شرق به مفصل) شد نمي

 از فرهنگ و حوزهبخشي به اين معناهاي گفتماني وسيعي بر سر  به خود جلب كند و چالش
در نظر سياحان اروپايي    . هاي دروني و بيروني اين حوزه صورت گيرد         نر از سوي گفتمان   ه

 زنده، رشتةها، به عنوان يك حوزه و     هاي اسالمي و آثار متعلق به آن        قرن نوزدهم، سرزمين  
شناسـان ايـن دوران اكتـشافات،         شـرق  آزمايشگاه دانش نافذ غربي در مورد شرق بـود، و         

 خود از شرق را آن طور كه مناسب شـرايط جديـد باشـد تـدوين                 هاي  تجربيات و دريافت  
هاي مرتبط با شرق را در تماس بـسيار نزديـك بـا واقعيـات جديـد قـرار          كردند و انديشه  

كم به مدت هزار سال، سياحان اروپايي صنايع دسـتي اسـالمي را بـه عنـوان                    دست 2.دادند
اولـگ گرابـر ضـمن      . دادند  ميها    بردند و معاني جديدي به آن       سوغات به وطن خويش مي    

                                                 
ـ   گاندي، .1 : زاده و همـايون كاكـا سـلطاني، تهـران           ترجمـة مـريم عـالم     . ييپـسااستعمارگرا  ،)1388 (،الي ل

  .114-112صص . پژوهشكده مطالعات فرهنگي و اجتماعي
 .82 ص دفتر نشر فرهنگ اسالمي،: تهران. شناسي شرق، )1377(رد، سعيد، ادوا .2



 37 اي  هاي موزه واكاوي تغييرات مفهومي هنر اسالمي در مجموعه

گويـد تـا      ، مي )يرغربيغ (يگردهاي    انتقاد از خودمحوري اروپاييان در بررسي هنر سرزمين       
ها مترادف شمردن هنر اسالمي با تزئين صرف به مثابة پوششي آذيني بر آثار هنـري،                  مدت

اين اشياء   1.باشدهاي تاريخ هنر جهان جايي نداشته          در كتاب  هنر اسالمي سبب شده بود تا     
شـدند تـصويري از       بندي خاصي در كنار يكـديگر چيـده مـي           كه بدون سازماندهي و طبقه    

هـاي هنـر اسـالمي كـه بـه         ين مجموعـه  نخـست در  . رساندند  بازارهاي شرقي را به ذهن مي     
شناسانه و تالشـي      فروشگاهي بزرگ شباهت داشتند، چيدمان آثار حاكي از تمايالت شرق         

در حقيقـت، بـسياري از      . يگي شرق در نظر گردآورندگان بـود      در جهت نمايش غنا و پرما     
شـان     ارزش اقتـصادي   واسـطة هاي غرب قرار دارند روزگاري به         آثاري كه اكنون در موزه    

هـاي ملمـوس از       را به عنوان نمونـه    » عجيب«فروشندگانْ اين آثارِ    . آوري شده بودند    جمع
براي نمونه، در حدود نيمي از      . دكردن  تصوير شرق و كاالهايي با ارزش مادي گردآوري مي        

هـاي هنـر      ترين موزه    متروپوليتن در نيويورك، كه يكي از وسيع       موزة اثر متعلق به     11000
داران هديـه گرفتـه شـده يـا      اسالمي در آمريكا اسـت، از همـين فروشـندگان و مجموعـه            

بود كه بـا     2كلكيان  يكي از تأثيرگذارترين دالالن هنر اسالمي ديكران        . خريداري شده است  
 متروپوليتن به   موزة وي در    مجموعة در ارتباط بود و دو نمايشگاه از آثار متعلق به            ها  موزه

 هنرهـاي زيبـاي     مـوزة  هنر اسالمي خود را بـه        مجموعةكلكيان در نهايت    . نمايش درآمد 
 هنـر   مجموعـة  توسعةگيري و     هانري والترز نيز در شكل    .  فروخت 4 و گالري فرير   3بوستون

داران شخـصي بـه شـدت بـر            دالالن هنري و مجموعه    ذائقة 5.ش مهمي ايفا كرد   اسالمي نق 
ايـن  . هاي هنر اسالمي در اروپا و آمريكا سـايه انداختـه بـود        گيري نخستين مجموعه    شكل

 هنـري در مـوزه      رسـانة يقة شخصي گاه به برتري و تسلط نوع مشخصي از يك            سلاعمال  
هـاي ايرانـي كـه در آن زمـان            يعي از سفال   وس مجموعةكلكيان با گردآوري    . شد  منجر مي 

                                                 
 .سـوره مهـر   : ، ترجمة اكرم قيطاسـي، تهـران      تجلي معنا در هنر اسالمي    ،  )1389(گرابر، الگ، و ديگران،      .1

 .26-25صص 
2. Dikran Kelekian 
3. Boston Museum of Fine Arts 
4. Freer Gallery of art 
5. komaroff, l., (2000), “Exhibiting the Middle East: Collections and Perceptions of Islamic 
Art,” Ars Orientalis, Vol 30, 1-8, p. 6. 
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هاي قابل     متروپوليتن را به يكي از مجموعه      موزةچندان مورد توجه دالالن قرار نگرفته بود        
 دسترس بودن هنرهاي    دراز ديد كوماروف،    . هاي اسالمي تبديل كرد     ينة سفالينه زمتوجه در   

يري تمايل بـه هنـر اسـالمي    گ ايراني و سهولت گردآوري آن در بازار آثار هنري سبب اوج   
تـرين    ترين و مرغـوب     ايران شد و تا جايي پيش رفت كه هنر ايران به عنوان يكي از اصيل              

ي هنر جهان اسالم از بازار شروع و    گذار  ارزشاين روند   . هاي هنر اسالمي معرفي شد      نمونه
  1. هنر اسالمي تبديل شدحوزةها و تأليفات مرتبط با  به يك جريان مسلط در موزه

شناسي و مطالعات اسالمي در ابتدا در سطحي نظري رواج داشت و تمركـز                نزاع ميان شرق  
 به بعد، روند جديدي از مطالعات اسالمي در آلمان 1910اما از سال . آن بر متن و زبان بود

ريزي شد كـه بيـشتر         پايه 3 و مارتين هارتمن   2توسط انديشمنداني چون كارل هاينريش بكر     
 تاريخ مواد   مطالعةايشان با   . هاي تاريخي و ساختار اجتماعي بودند       پرسش به   پاسخدر پي   

 در ايـن دوران، آثـار       4.فرهنگي زمينه را براي گرايش به مصنوعات هنـري همـوار كردنـد            
  .هاي شرقي مورد توجه سياحان اروپايي بود آمده از سرزمين دست به» غريب«
  

  هنر اسالمي در سنت تاريخ هنر غرب
 هنر اسـالمي    حوزةهاي هنر قرن بيستم تأثيرات بنيادي در          در موزه 5»شاهكار«مفهوم   ابداع
ـ   هاي فرهنگـي    اين ايده مرزهاي جديدي براي موزه     . داشت گـذاري كـرد و       تـاريخي پايـه     ـ
در . ساز تغيير نگاه به هنرهاي اسالمي به عنوان آثاري منفرد و مـستقل از بافـت شـد           زمينه
شدند، نه به صورت گروهـي بلكـه بـه            ن شاهكار معرفي مي   ها، آثار هنري، كه به عنوا       موزه

اين شيوة بازنمايي هنرهاي اسالمي در ظاهر رونـدي         . آمدند  صورت منفرد به نمايش درمي    
                                                 

1. Ibid, p. 7. 
2. Carl Heinrich Becker 
3. Martin Hartmann 

 مهـم در    انتشار ايـن مجلـه، كـه از مجـالت         .  بنيان نهاد  1910 را در سال     هنر اسالمي  معروف   مجلةبكر   .4
بـه  . پنداشـت   بكر مباني فكري و اساس اسالم را يوناني مي        . مطالعات اسالمي است، تاكنون ادامه يافته است      

 فرهنگ فلسفي يونان بوده كه اسالم را        فتةيشچنان    ، بكر آن  )209 ،104-103 صهمان،   (ديسعزعم ادوارد   
 .ستتالشي نه چندان موفق براي جذب مباني فكري سنت يوناني دانسته ا

5. masterpiece 
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ترولنبرگ شروع اين جريان را در هنرهاي اسالمي بـه          . كرد  غرض را دنبال مي     منطقي و بي  
 و  1به مديريت فردريش ساره   » شاهكارهاي هنر محمدي  « با نام    1910نمايشگاه مونيخ در    

هنـري از   » شـاهكار «به كار گرفتن عبـارت      .  مرتبط دانسته است   2دستيارش ارنست كونل  
كونـل، كـه در     . ساز بود   سوي ساره براي معرفي هنرهاي اسالمي، رويكردي جديد و تاريخ         

 قـرار داشـت، و بـا        4»هـا   تاريخ سبك « و روش    3تأثير سنت آلويس ريگل     اين زمان تحت    
 را فـراهم    هـا   آنيرتـاريخي   غ آثـار، امكـان بررسـي        5يانـة گرا  صورتهاي     به ويژگي  توجه
هاي هنر اسالمي با هدف فاصله گرفتن از تمايالت و     از اين زمان به بعد، نمايشگاه      6.كرد  مي

از اين پس شيء به عنـوان يـك اثـر هنـري             . شناسي شكل گرفتند    رويكردهاي رايج مردم  
اهتمـام  » شاهكار«تأكيد ساره بر عبارت     . اريخي معرفي شد  مستقل و نه بخشي از روايتي ت      

اش بـود و      دوره  شناسـان هـم     شناسان و شرق    يز كردن جايگاه خود از مردم     متمادر راستاي   
. كرد تا مرزهاي تفسيري مشخص و مستقلي براي حوزة هنر اسـالمي ارائـه كنـد                 تالش مي 

  دانست، در حالي ود اثر هنري ميساره براي درك اثر رجوع به بافت اصلي اثر را فرع بر خ
شناسان براي درك آثار متعلق به شرق خود را ملزم به آشنايي با متون  كه در آن زمان شرق

هـاي    بود و بر ارزش   » زبان خنثي تصوير  «ساره معتقد به    . دانستند  و زبان مرتبط با آثار مي     
هـاي    بندي  ويري، طبقه هاي تص   او از قوانين سبك   . شناختي در شاهكارها تكيه داشت      زيبايي

كرد و تا حـد زيـادي ايـن ديـدگاه را در نمـايش آثـار                   شناختي پيروي مي    فرمي و زيبايي  
جلـدي نمايـشگاه، كـه حـدود           سه مجموعةدر  . نمايشگاه هنرهاي اسالمي مونيخ پياده كرد     

 اثر اسالمي در آن به چاپ رسيد، به جاي متون تاريخيِ معمول، برتري بـا تـصاوير                  3500
شناسانه طراحـي شـده       گرفتن از ميراث شرق     يزة فاصله   انگاين شيوه از نمايش كه با        7.دبو

هاي مرسوم نمـايش      شماري روبرو شد، اما با اين حال به يكي از شيوه            بود، با انتقادهاي بي   
                                                 

1. Friedrich Sarre 
2. Ernst Kuhnel 
3. Alois Riegl 
4. History of Style 
5. formalistic 
6. Troelenberg, E., (2012), “Islamic Art and the Invention of the Masterpiece: Approaches in 
Early Twentieth-century Scholarship,” In G. K. Bonoît Junod, Islamic Art and the Museum, 
Saqi Books, pp. 183-188. 
7. Ibid, p. 187. 
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 در  1931 بعدها در نمايـشگاه هنـر ايرانـي در سـال             1.اي هنرهاي اسالمي تبديل شد      موزه
بـري  . گرا در آثار هنري جهان اسالم مشاهده شد         بر رويكرد صورت  لندن، بار ديگر تمركز     

  :گويد هاي بعد از آن مي يسة رويكرد اين نمايشگاه با نمونهمقا در 2وود
در نمايشگاه هنر ايران در لندن كه به مديريت آرتور پوپ برگزار شد، تصور    

هنـر   گاهگرايانه است؛ در حالي كه در نمايش ما از هنر اسالمي كامالً صورت
از رويكردهـاي   ،  3»انداز شـاهانه    تيمور و چشم  «، با نام    1989اسالمي سال   

 گـردآوري   سلـسله گرايي محض اجتناب شده بود و آثار بر اسـاس             صورت
ي نسبت به بافـت فرهنگـي و         كنجكاو 1989نمايشگاه سال    در   .شده بودند 

ود  هنر اسالمي با بازنمايي آثار درهـم آميخـت، كـه خـ             دهندة  شكلسياسيِ  
  4. هنر اسالمي استحوزةبيانگر بلوغ دانش در 

ها پياده كردن الگوهاي غربـي بـر ميـراث اسـالمي و تـالش بـراي                   از ديگر تأثيرات موزه   
ها سعي داشتند  موزه. هاي غربي از هنر بود بندي ها و دسته بندي مطابقت آثار اسالمي با طبقه

 تاريخ صنايع ايـران   در  . اي دهند تا هنرهاي اسالمي را در روايت خطي تاريخ هنر غرب ج          
 نيز تمايل به پياده كردن معيارهاي هنر غرب در هنرهاي اسالمي بـه وضـوح                5اثر ويلسون 

  :شود بيان مي
. شـود   در اروپا و آمريكا بين صنايع مستظرفه و صنايع عملي فرق نهاده مـي             

 و  زيباييارائةها تنها به منظور  كه پيدايش آن صنايع مستظرفه يعني صنايعي
ايـن كـشور را بـدان     ما ميل داريـم مـردم  . ...  مادياستفادةجمال باشد نه 

خودي خود و بـراي خـاطر صـنعت           تشويق و ترغيب كنيم كه صنعت را به         
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يـا در   » كـاربردي «اي در هنر به نام هنـر          بندي  گيري دسته   تسلط نگاه غربي منجر به شكل     
 دونالـد   1.هـستند » هنـر «و  » صـنعت «مـرز ميـان     شد، كـه    » دكوراتيو«بهترين حالت هنر    

را از پيامدهاي انقالب صنعتي، مكانيزه شدن و        » صنعت«و  » هنر«پرتسيوسي شكاف ميان    
بندي هنر بـه دو    پيش از دوران مدرن دسته2.داند توليد محصوالت انبوه در دوران مدرن مي   

هنـر را حـشو و زايـد    رايج نبـود و افـزودن زيبـا بـه        » كاربردي«و  » زيبا«گروه هنرهاي   
و » كـاربردي «هنـر   يص مرز ميان     تشخ 3.پنداشتند  نفسه زيبا مي    دانستند، زيرا هنر را في      مي

 هنـر اسـالمي     حـوزة  پژوهشگران   دغدغةاي همواره     بندي  و درستي چنين طبقه   » زيبا«هنر  
شناسي به معنايي كه از قرن هجدهم پديـد آمـد در عـالم اسـالم يافـت                    زيبايي. بوده است 

سـينا، سـهروردي و مالصـدرا مـسئلة           در متون حكماي اسالمي نظير فارابي، ابن      . شود  نمي
 دارد 4ختيوجودشـنا يبايي مطرح شده است، اما از ديد حكيم مسلمان، زيبايي كامالً وجه         ز

در عـالم همـة     . نيـست ) ذهـن (سـوژه   و بر خالف رأي كانت امري اعتبـاري و راجـع بـه              
انسان مالك تحقق زيبـايي نيـست و زيبـايي          . ي نيست موجودات زيبا هستند و زيبايي ذهن     

شود، بلكه در مورد  در حكمت اسالمي بحث زيبايي در هنر مطرح نمي   . تحقق خارجي دارد  
  5.كل موجودات مطرح است، كل وجود زيباست و اين ادعا مباني متافيزيكي دارد

و » هنر« گفتمان شده بر هنرهاي اسالمي، چالش ميان دو هاي اعمال بندي عالوه بر دسته
يي است كه از ديرباز در رابطه بـا تعريـف آثـار در              نظرها از ديگر اختالف  » فرهنگ مادي «

 هنر اسالمي در برلين،     موزة متصدي   6جوليا گونال، . ها مطرح بوده است     بخش اسالمي موزه  
هـاي هنـر اسـالمي يـا          موزه: هنر اسالمي در برابر فرهنگ مادي     «اي تحت عنوان      در مقاله 

برسـاخت قـرن    » هنر اسالمي «را مانند   » فرهنگ مادي «مفهوم  » هاي فرهنگ اسالمي    هموز
                                                 

1. Weber, S., (2012), “A Concert of Things: Thoughts on Objects of Islamic Art in the 
Museum Context,” In G. K. Bonoît Junod, Islamic Art and the Museum. Saqi Books, pp. 28-
53. 
2. Preziosi, D., (2006), “Art History and Museology: Rendering the Visible Legible,” In S. 
Macdonald, A Companion to Museum Studies, Blackwell Publishing, pp. 50-63. 

هـوري اسـالمي    فرهنگـستان هنـر جم    : تهـران ،  اسالم حكمت هنر و زيبايي در    ،  )1388 (،شهرام،  پازوكي .3
  .18ص ، ايران

4. ontological 

  .24ص  همان، .5
6. Julia Gonnella 
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و تـأثير   » فرهنـگ مـادي   «و  » هنر اسـالمي  «گونال به تقابل ميان گفتمان      . داند  نوزدهم مي 
 1.كنـد  يوة بازنمايي و معرفي هنـر اسـالمي اشـاره مـي     شها بر     تسلط هر يك از اين گفتمان     

ل ميان اين دو گفتمان هنري و فرهنگي به نمايش آثـار در دو              ها با پذيرش تقاب     برخي موزه 
بنـدي    برخي ديگر قائل بـه ايـن گـروه        . كنند  شناسي و هنري اقدام مي      هاي مردم   گروه موزه 

بنديِ تا حدي ناآشنا با مفاهيم اسالمي تمـامي آثـار را           نيستند و به منظور غلبه بر اين دسته       
 هنرهاي تركي و اسـالمي در       موزةبراي مثال،   . دگذارن  در زير سقف يك موزه به نمايش مي       

 احداث شده اسـت، منـشأ هنرهـاي زيبـا را در هنرهـاي مردمـي                 1914استانبول، كه در    
، با اعتقاد بـه ايـن كـه هنرهـاي زيبـا وامـدار               موزهنازان اولچر، مدير اين     . كند  جستجو مي 

 اُلگ  2.مايش گذاشت هنرهاي مردمي هستند، هر دوي اين هنرها را در يك موزة واحد به ن             
 متروپوليتن نيويورك، با تأكيد بر اهميت نمايش هنرهـاي          موزة مدير بخش اسالمي     3گرابر،  

ها و منسوجات را در كنار يكديگر به نمايش           اسالمي به صورت گروهي، آثار فلزي، نگاره      
نه  مونيخ آثار تقريباً بر مبناي رسـا       1910اين در حالي است كه در نمايشگاه سال         . گذاشت

رويكرد گرابر بـه نمـايش گروهـي        .  بودند شدهاز يكديگر مجزا    ) فلز، نگاره، سفال و غيره    (
شناسـانه و مـرتبط بـا زنـدگي           يزة نمايش گروهي اسـناد مـردم      انگهنرهاي اسالمي تنها با     
هاي مشترك در هنر اسالمي نيز مد نظـر وي            ي ويژگي ساز  برجستهروزمرة مردم نبود، بلكه     

هـاي مختلـف هنـر        مايش ارتباط بصري و تناسبات موجود ميان رسـانه        گرابر ن . بوده است 
  4.اسالمي را هدف خود از اين شيوه از بازنمايي گروهي آثار بيان كرد

هاي هنر اسالمي كه گفتمان هنري مسلط است، مالك انتخاب آثار             در آن دسته از موزه    
اثـر  هـاي     بعاد و ويژگـي   ي است و ساير ا    شناخت ييبايزهاي    اي اغلب محدود به ويژگي      موزه

در اينجـا همـة فراينـدهاي       . شود  به حاشيه رانده مي   )  علمي و غيره   ژةيكارومفهوم عبادي،   (
اي از گزينش تا چيدمان و نمايش آثار وابسته به بعد هنري اثر اسـت، بعـدي كـه بـا                       موزه

                                                 
1. Gonnella, J., (2012), “Islamic Art versus Material Culture: Museum of Islamic Art or 
Museum of Islamic Culture? approaches to art and archeology of the Muslim world in the 
twenty-first century,” In G. K. Bonoît Junod. Saqi. pp. 144-148. 
2. Ölcer, N., (1999), “Living the past: the Museum of Turkish and Islamic Art,” Museum 
International, 51iii, p. 33. 
3. Oleg Grabar 
4. komaroff, l., (2000), “Exhibiting the Middle East: Collections and Perceptions of Islamic 
Art,” Ars Orientalis, Vol. 30, p. 3. 
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 با  گزينش اولويتمرحلةدر . دار موزه به آن منتسب شده است حضور شيء در فضاي نشان
 چيـدمان، آثـار بـه صـورت      مرحلةشناختي بااليي دارند؛ در       آثاري است كه كيفيت زيبايي    

، ايـن   مجموعـه در سـازماندهي    . شوند  منفرد و مستقل از يكديگر در فضاي موزه تنظيم مي         
هـاي    هـا و دوره     دهد كه آثاري متعلق به سـبك        دار اين امكان را مي      رويكرد هنري به موزه   

مرزهـاي  . بودن در كنار يكديگر قرار دهـد      » شاهكار« ويژگي مشترك    زماني متفاوت را با   
 خود را با    مجموعة تيفيباكدهد كه اشياء      اين فرصت را مي   دار    تفسيري اين گفتمان به موزه    

ي هنري  ها»شاهكار«نمايش  .  كند عرضهسازي به مخاطب       و بدون نياز به بافت     نگري ساده
 ابعاد آن باشد نمايـشي      همةمعرفي يك فرهنگ با     در موزه بيش از آن كه حركتي در جهت          

دانـد و     بندي ارزشي هنرهاي اسالمي را عملي سياسي مـي           طبقه گونال. از قدرت موزه است   
بيشتر از آن كه صرفاً  » تياهم كم«و  » باارزش«بندي اشياء تحت عنوان       معتقد است كه دسته   

بدين ترتيب  . رد با اشياء است   مرزگذاري ميان اين آثار باشد، نوعي شيوة نگريستن و برخو         
هـاي هنـر و در مقابـل آثـار            بـه مـوزه   » شـاهكار «و  » سـطح بـاال   «،  »باارزش«هنرهاي  

نگاري   نگاري و قوم    هاي مردم   به موزه » اشياي كاربردي روزمره  « و   1»دنيوي«،  »اهميت  كم«
ها   نقاشينامند و عمدتاً روي       مي» هنر«هاي هنر اشياي خود را        متصديان موزه . يابند   مي راه

                                                 
1. Profane 

تسلط گفتمان
 هنر

هاي  تنوع در دوره
 اريخي و مكاتبت

يهاارزشتوجه به
 شناختيزيبايي

هاي   نمونهنشيگز
 باكيفيت باال

 )نگارنده (ياسالم هنرهايپيامدهاي تسلط گفتمان هنر در موزه.1شكل
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، آثار فلـزي يـا شيـشه        كيسرامي چون   تر»هنرهاي فرعي «و مجسمه و در مرحلة بعد بر        
» هنـر «بـيش از    » فرهنگ«به نمايش   » مواد فرهنگي «هاي    در مقابل، موزه  . كنند  تمركز مي 

. شود  ها به بافت شيء توجهي بيش از خود شيء نشان داده مي             در اين موزه  . متمايل هستند 
و مفـاهيم فرهنگـي چـون    » جغرافيـا «، »مـذهب « مقوالتي چون   رندةيگدربرمواد فرهنگي   

هاي سـنتي     بندي  هاي توصيفي و طبقه      گونال با وجود نابرابري    1.هستند» زندگي خانوادگي «
تـر از     هـا مناسـب     را براي آثار اسالمي موجود در موزه      » هنر«هنر در قرن نوزدهم، عنوان      

 حـوزة هاي وسيعي در      د سال گذشته پيشرفت   به عقيدة او، طي ص    . داند  مي» فرهنگ مادي «
هـاي هنـر در مقايـسه بـا فرهنـگ مـادي               هنر اسالمي در سطح جهان ايجاد شده و مـوزه         

هـا ايجـاد كننـد و         گيري براي پل زدن بر شكاف       تر و بدون جهت    اند بستري منعطف    توانسته
زه بـا توجـه بـه    امرو. سازندپذير  هاي متفاوت از آثار اسالمي را امكان    افزون برآن خوانش  

تغيير مداوم معناي هنر و درك ما از آن، كفايت تمركز بر صورت و فرم آثار هنري و تكيـه                    
شمولي چون زيبـايي و هـارموني در معرفـي هنـر اسـالمي، از سـوي                   هاي جهان   بر ارزش 

  2.پژوهشگراني چون ترولنبرگ و وبر زير سؤال رفته است
 

  
  )نگارنده(هنر اسالمي هاي  ي گفتمان هنر و گفتمان مواد فرهنگي در موزهروياروي. 2شكل 

                                                 
1. Gonnella, J., (2012), “Islamic Art versus Material Culture: Museum of Islamic Art or 
Museum of Islamic Culture? Approaches to art and archeology of the Muslim world in the 
twenty-first century,” In G. K. Bonoît Junod. Saqi. 
2. Weber, S., (2012), “A Concert of Things: Thoughts on Objects of Islamic Art in the 
Museum Context,” And Troelenberg, E., (2012), “Islamic Art and the Invention of the 
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  مندي مجدد هنر اسالمي در موزه بافت
با رشد روزافزون كنجكاوي عمومي در رابطه با فرهنگ و تمدن اسالمي، به ويـژه پـس از                  

 جهان، بـا هـدف معرفـي تمـدن          سرتاسرهاي هنر اسالمي در        يازدهم سپتامبر، موزه   حادثة
گويي بـه     هاي سازماني خود در راستاي پاسخ       رساني  هاي تأليفي و اطالع     سالمي، بر فعاليت  ا

هاي اخيـر     هاي غرب در سال     نمايش هنر غيرغربي در موزه    . هاي مخاطبان افزودند    پرسش
ها ديگر يك مكان خنثي بـراي نگهـداري           موزه. به يك موضوع پرمجادله تبديل شده است      

 هنر اسالمي، به تغيير كانون تمركز       برجستةجيب اوغلو، پژوهشگر    ن. شوند  آثار انگاشته نمي  
ـ   ينـي دياسي و   سـ   ياجتماعمحققان از ماهيت به بافت موقعيتي و ابعاد          ي هنرهـاي   فرهنگـ  ـ

اي و مبادالت بينافرهنگي را علـت توجـه    اوغلو موضوعات بينارشته. كند اسالمي اشاره مي  
 امروزه به جاي اين كـه       1.داند  د هنر اسالمي مي   هاي بافتي تولي    هاي اخير به ويژگي     پژوهش

شناختي آن محـدود شـوند، بـه بررسـي             بصري و زيبايي   مطالعةشيء را به انزوا ببرند و به        
اي   اثر موزه . پردازند  فرهنگي آن مي   ـ   سياسي و ديني   ـ   هاي معنايي اثر در بافت اجتماعي       اليه

شـوند و زمينـة       د معنايي اثر محسوب مي    هاي متعد   هاي متعددي دارد كه اليه      ابعاد و ويژگي  
هاي نخستين با تمركز بر صورت آثـار بـسياري از      موزه. كنند  تفسيرهاي متعدد را فراهم مي    

هايي   پديدهامروزه  . گرفتند  يده مي نادراندند و     هاي ممكن را به حاشيه مي       ها و روايت    يتقابل
العات اسالمي تـأثير    ر رشتة مط  دها    چون چرخش فرهنگي، چرخش زباني، چرخش نشانه      

 آنچه در 2.شود يتاريخ خاورميانه و تاريخ اسالم ديگر مانند گذشته مطالعه نم؛ گذاشته است 
 اجتمـاعي   طبقـة  نـشانة شد و به عنوان اشـياي باشـكوه،           گذشته ميراث مادي محسوب مي    

هاي كنوني به عنوان ميراث معنوي گروهـي از مـردم در نظـر                مالكان آن بود، در متن موزه     
شود تـا بـه بافـت مـوقعيتي توليـد آثـار و                هاي معاصر تالش مي     در موزه  3.شود  رفته مي گ

 در فـضاي گفتمـاني   متعـدد هاي متعدد معنايي شيء توجه شود و به بازتاب صـداهاي        اليه
                                                 

1. Necipoğlu, Gülru, (2012), “The Concept of Islamic Art: Inherited Discourses and New 
Approaches,” In G. K. Bonoît Junod, Islamic Art and the Museum, Saqi Books, p.58. 
2. Kramer, G., (2012), “The Cultural Turn, the Spatial Turn and the Writing of Middle 
Eastern History,” In G. K. Bonoît Junod, Islamic Art and the Museum, London: Saqi Books, 
pp. 127-128. 
3. Duncan, C., (2003), “Art Museums and the Ritual of Citizenship,” In S. M. Pearce, 
Interpreting Objects and Collections, Taylor & Francis e-Library, p. 283. 
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  .موزه احترام گذاشته شود
ـ  لها را در وضعيتي بيش از پيش         گويي به نياز مخاطبان موزه      پاسخ ه يبرال قرار داده اسـت ك

هـاي معاصـر      هاي نمايش هنرهاي اسالمي در بسياري از مـوزه          منجر به بازنگري در شيوه    
 ويكتوريا و آلبرت، بازگشايي مجدد مجموعـة داويـد          ،تغييرات مجموعة ارميتاژ  . شده است 

هاي موزة متروپـوليتن در امريكـا، توسـعة           در كپنهاگ و موزة هنر اسالمي قاهره، بازسازي       
هاي    تأسيس موزة هنر اسالمي در دوحه از نمونه         و زة لوور فرانسه  مجموعة هنر اسالمي مو   

كنند تا نشان     تالش مي  ها  موزهپيرو تنوع فرهنگي جوامع معاصر،       .استبارز اين اصالحات    
 حادثـة پـس از  . دهند كه همواره در ميان مردم جهان تعامالت فرهنگي وجود داشته اسـت     

 بردبـاري جوامـع و تحمـل و پـذيرش           بـردن  بـاال ها نقش مهمي در       يازدهم سپتامبر، موزه  
هاي نخستين كه آثار اسالمي را به مثابة ميـراث ديگـري            بر خالف موزه  . ديگري ايفا كردند  

هاي اسالمي ماننـد مـوزه متروپـوليتن          كردند، سياست كنوني مجموعه     معرفي و بازنمايي مي   
هـا، مـذاهب،     مي آيين ها از تما   ها و مشتركات زندگي روزمره انسان      سازي مشابهت   برجسته

مـوزة متروپـوليتن پـس از بازسـازي         . هـاي تـاريخي اسـت      مناطق جغرافيايي و محـدوده    
هاي اسالمي خود، هنر اسالمي را كاالي فرهنگـي نمـادين در نظـر گرفتـه و تنـوع                     گالري

. ها دانـسته اسـت      موجود در هنر جهان اسالم را داللتگر بر تعامالت اسالم با ساير فرهنگ            
يدكننده بعد از مشاهدة يك اثر با ورود بازداي است كه  ها به گونه  در اين گالريچينش آثار

  .به گالري متصل به آن پي به پيوندهاي بينافرهنگي ببرد
  

  گيري نتيجه
به محض گزينش يك اثر بـه عنـوان         . كنند  ساز عمل مي    ها همچون يك ماشين هويت      موزه

ـ ويت شيء تغييـر     دار موزه ه    اي و ورود به فضاي نشان       شيء موزه  هـاي    مجموعـه . كنـد  يم
شناسانه، سنت تاريخ هنر غـرب و   هاي شرق ها در رويارويي با سنت  اسالمي متعلق به موزه   

هاي متفـاوت     يكم، به شيوه    و تر مطالعات بينافرهنگي در قرن بيست       هاي به ظاهر ليبرال     سنت
م دانـايي زمـان خـود       هاي متفاوتي را متناسب با نظـا        اين آثار ارزش  . تفسير و درك شدند   

بخش، قابل اعتمـاد و     در اين ميان موزه به عنوان يك نهاد دولتي مشروعيت         . دريافت كردند 
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هاي توليد و بازتوليد معنا براي هنر اسالمي          ترين متن   همواره يكي از مهم   » حقيقت«گوياي  
  .بوده است

يگـري   نخست، هنرهاي اسالمي بيشتر بـه مثابـة اشـياي غريـب متعلـق بـه د                 دورةدر  
در . هـاي بـزرگ بـود      نمايش آثار هم مشابه بازار و فروشـگاه        نحوةشدند، و     گردآوري مي 

، بـدون   »ديگـري «ها، آثاراسالمي به عنوان كاالهـاي مـادي متعلـق بـه               نخستين مجموعه 
گـاهي نيـز   . شـدند  بندي و چينش خاص و به صورت گروهي به نمايش گذاشـته مـي       طبقه

 سـاير آثـار هنـري غـرب بـه           نةيزم  پسدسته دوم در    هنرهاي اسالمي به صورت فرعي و       
 عنوان كاالهاي مـادي، داراي ارزش        در اين دوره، هنرهاي اسالمي، به     . آمدند  نمايش درمي 
 .اقتصادي بودند

سـاز    هـا بـر صـورت و فـرم آثـار هنـري زمينـه                با ورود به قرن بيـستم تمركـز مـوزه         
هاي جهانـشمولي     ، با تكيه بر ارزش    در اين شيوه  . هاي جديدي از هنر اسالمي شد       نمايشگاه

در ايـن   . شـد   چون زيبايي و هارموني، هنر اسالمي فارغ از بافت فرهنگي آن معرفـي مـي              
ها مطرح شد و معيارهاي هنر غربي بر هنر اسـالمي             هنري در موزه  » شاهكار«دوره، مفهوم   

در . بنـدي شـدند   قهها راه يافتند و طب اعمال شد و آثار اسالمي به عنوان آثار هنري به موزه      
گرايانـه   هاي صـورت  آمد و با تحليل اين دوره، آثار هنري به صورت منفرد به نمايش درمي      

تا پيش از پيـدايش    . گرفت شناختي آثار مورد توجه قرار مي       هاي زيبايي   همراه بود و ارزش   
، ارزش هنري ناب در گفتمان رايـج هنـر اسـالمي آن زمـان جايگـاهي                 »شاهكار«مفهوم  

 شـدن  برجـسته . هـاي تـاريخي همـراه بـود         اي از روايت    و هنر اسالمي با مجموعه    نداشت  
 هنرهاي اسالمي منجر به فعال شدن مفاهيم جديدي چـون           حوزةهاي فرمي آثار در       ويژگي
هـاي    شناختي، صورت اثر هنري و فاصله گـرفتن از روايـت            ي، ارزش زيبايي  هنر شاهكار

تـأثير  . ي نويني در گفتمان هنـر اسـالمي شـد         دبن  مفصلگيري    تاريخي مرتبط با اثر و شكل     
گرايي در اين زمان منجر به ضعيف شـدن            صورت سنتنظريات افرادي چون ريگل و طرح       

هـا بـر فـضاي        هـاي تـاريخي شـد و گفتمـان هنـري تـا مـدت                و به حاشيه رفتن روايـت     
ن هاي قـر    نمايش شاهكارهاي هنري در بسياري از موزه      . اي مسلط شد    هاي موزه   نمايشگاه

 هنر اسالمي دوحه از     موزةهاي جديد چون      بيستم رواج يافت و همچنان در برخي از موزه        
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 .شود  بازنمايي استفاده ميوةيشاين 

فرهنگـي و    ـ   سياسي و ديني   ـ    سوم، مبحث درك هنر اسالمي در بافت اجتماعي        دورةدر  
 و مطالعـات    شناسانه  هاي انتقادي به ميراث شرق      ديدگاه. شناختي خودش مطرح شد     زيبايي

هـاي هنـر اسـالمي        ساز اين رويكرد و پيدايش برخي اصالحات در موزه          بينافرهنگي زمينه 
ها به اصـالح و       در اين دوره، اهميت بررسي اثر در بافت مطرح شد و بسياري از موزه             . شد

هاي اسـالمي     امروزه مجموعه . ي اقدام كردند  مندساز  بافتها در جهت      تغيير در چينش موزه   
ه انزوا بردن هنر اسالمي و تقليل آن به آثار عجيب متعلق بـه ديگـري و محـدود                   به جاي ب  

شناختي آثار، هنر اسالمي را كااليي نمـادين در نظـر    هاي صوري و زيبايي    ماندن به ويژگي  
تواند بيانگر تنوعات فرهنگي موجود در جهـان اسـالم و پيونـدهاي آن بـا        گيرند كه مي    مي

شناسانه بودند، فضاي  ها كه پيش از اين وارث رويكرد شرق         وزهاين م . ها باشد   ساير فرهنگ 
هايي دارند كه پـيش از ايـن طـرد            گفتمان  هاي متعدد و خرده     مساعدتري براي بروز گفتمان   

  .شده يا به حاشيه رانده شده بودند
 

 )نگارنده(ثار آاي بر توليد معنا و ارزش در  هاي مسلط موزه  تأثير گفتمان.1 جدول

  توضيحات  ارزش اثر  درك از اثر  گفتمان  زمان
قرن نوزدهم 
  ميالدي

نمايش آثار به شيوة بازارهاي   اقتصادي  كاالي مادي  شناسانه شرق
  شرقي

قرن بيستم 
  يالديم

تاريخ هنر 
  غرب

نمايش آثار در فضايي ساده  شناختي زيبايي  هنر
اي از بافت  و بدون نشانه

  مرجع
قرن 
ويكم  بيست
  يالديم

كاالي   تنوع فرهنگي
  نمادين

  چيدمان گروهي اشياء و  اي نشانه
چيدمان در بافت معماري 

  مرتبط با اشياء
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