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 چکیده:

 

ها و تألیفات مررتط  برا ایر      اسالمی و حجم باالی پژوهش های جهانی به نمایش هنر دهی بخشی از موزه با توجه به اختصاص  امروزه

هرای   برا مروزه  های علمی، فرهنگی و دانشگاهی مرتط   شناسی رویداد های اسالمی، نیاز به جریان حوزه در بیرون از مرزهای سرزمی 

هرای برگرو و محررر در     پژوهش حاضر با رویکردی انتقادی به چگونگی بازنمایی هنراسالمی در مروزه شود.  هنراسالمی،احساس می

های هنراسالمی را بررسری کنرد و نقرش مروزه را بره       شناسی در موزه پیامدهای کاربست رویکرد شرقکند تا  سحح جهان، تالش می

شناسران،   نقدهای وارده بر محالعات شرق گیری معرفت کنونی ما از هنراسالمی مشخص نماید. برشکلعنوان نهاد تولید کننده دانش 

های انتقادی فوکو بسریار برجسرته    خواند. در ای  زمینه نقش ادوارد سعید و اندیشه بسیاری از موزه را به تجدید در عملکرد خود فرا

های عظیم و دایره المعارفی غرب باور دارد  دی و نمایش هنراسالمی در موزهبن پژوهش حاضر با انتقاد از روش گردآوری، ططقه است.

هرای   ای اسرت. علرت انتخراب مروزه     شناسرانه در محالعره روی آثرار مروزه     که درک کنونی ما از هنراسالمی میراثی از رویکرد شررق 

درتولید دانش و تألیفات مرتط  با ای  حروزه   المعارفی نخستی ، پیشرو بودن آنها در نمایش مجموعه هنراسالمی و اهمیت آنها دایره

 است. 

 

 های غرب شناسی، هنراسالمی، موزه شرق واژگان کلیدی: 
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Islamic Art in Western Museumes: A Critique of Orientalisim  
 

 
1. Maryam Dashtizadeh 
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a.javani@aui.ac.ir 

 

 

Abstract: 

 

Due to allocating some parts of great museums around the world to Islamic art collections and 

emergence of numerous volumes and researches about Islamic art outside the borders of Muslim lands, it 

seems of great importance to study scientific and cultural events that take place related to Islamic art. 

This research has chosen a critical stand toward representing Islamic art in huge and encyclopedic 

museums around the world. It aimed to study the implications of orientalism approach in Islamic art 

museums and identify the role of museum as a public institution that produces our knowledge and forms 

our understanding about Islamic art. Recent critical studies on orientalism called many museums to 

rethink their functions. In these researches the impact of critical ideas of Edward Saeed and Michel 

Foucault is clearly prominent. This study is skeptical about the ways Islamic heritage settled and 

represented in encyclopedic museums of west collect, order and display Islamic collections. This research 

assumes that the legacy of orientalism has shaped our understanding of Islamic art and we should be 

aware about the implications of this time-honored approach in Islamic art museums. 

 

Key words: Orientalism, Islamic art, museums of west 
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 مقدمه و طرح مسئله:

ی هنراسالمی داشته است، برای آنکه درک درستی از دانش کنونی  گیری حوزه شناسی نقش مهمی در شکل شرق  از آنجا که رویکرد

ی دانرش   شناسری در نهادهرا و مسسسرات تولیرد کننرده      نسطت به پیامدهای کاربرد رویکرد شررق خود از هنراسالمی برسیم بایستی 

هرای   شناسی که در آن ادوراد سعید به تأثیر از اندیشره  ها آگاهی داشته باشیم. پس از چاپ کتاب جنجال برانگیگ شرق  همچون موزه

ی تردید نگریست، ای  نگراه انتقرادی بره     اهیت شرق را با دیدهشناسان در رابحه با فرهنگ و م میشل فوکو بسیاری از محالعات شرق

هرای انتقرادی    خواند. در بسیاری از پرژوهش  نیگ راه یافت و بسیاری از موزه را به تجدید نظر در عملکرد خود فرا  حوزه محالعات موزه

پرژوهش حاضرر برا انتقراد از روش      اسرت.  های انتقادی ادوارد سعید و فوکرو بسریار برجسرته    ها انجام شده، نقش اندیشه که بر موزه

های عظیم و دایره المعارفی غرب براور دارد کره درک کنرونی مرا از هنراسرالمی       بندی و نمایش هنراسالمی در موزه گردآوری، ططقه

نخست  نوشتار از دو بخش اصلی تشکیل شده است: در بخشای است. ای   شناسانه در محالعه روی آثار موزه میراثی از رویکرد شرق

هرای   های هنراسرالمی موجرود در مروزه    پردازیم و در بخش دوم به تحلیل مجموعه شناسی و مفروضات آن می به شرر رویکرد شرق

 های انتقادی ادوارد سعید خواهیم پرداخت. بگرو و برجسته جهانی از منظر اندیشه

 

 شناسی: شرق

ی نامتوازن تراریخی بری  جهران     ، توجه خود را به شرر رابحه2جلدی به نام شرق شناسی ای سه در مجموعه 1اولی  بار ادوارد سعید

از یک سو، و امپریالیسم اروپایی و آمریکایی از سوی دیگر معحوف ساخت. ادواد سرعید سره تعریرز از    « شرق»اسالم، خاورمیانه، و 

ای غربری   هرای دانشرگاهیان حرفره    که دربردارنرده تمرامی فعالیرت   « ناسیش شرق»دهد: نخست، درک رایج از  شناسی ارائه می شرق

ر کنونی و یا در گذشته است، که به محالعه تخصصی  شناسان ای یا نسخه شناسان، متخصصان منحقه شناسان، انسان مورخان، جامعه  ر

محدودیت است. در ای  نوع تعریز بره دور  شناسی از دیدگاه کلی و بدون هیچ  اند. دوم، شرق پرداخته« شرق»و آکادمیک یا آموزش 

غربی به تخیل یا تحریر دست زده است،  غربی در رابحه با جهان غیر از هرگونه حد و مرز دقیق و روش ، در هر موقعیتی که یک غیر

تمایرل غررب بره    شناسی است و از  شناسی حضور دارد. و نهایتاً در تعریز سوم، نگاه سعید مطتنی بر دیدگاهی انتقادی به شرق شرق

های ثابت و مشترک بره   و تعمیم دادن برخی ویژگی« ها  ما و آن»و تطدیل آن به تضاد « غرب»و « شرق»ی میان  سازی رابحه گانه دو

گوید: در دوران پرس از رنسرانس،    شناسی می (. الویری در تشریح شرق112-114: 1388هرآنچه شرقی است، حکایت دارد)گاندی، 

برا شریفتگی همرراه برود. شررق سررزمی  خورشرید، سررزمی  رازهرا و خاسرتگاه           « شررق »انتیسم، نگاه غرب به به ویژه در عصر رم

شب بود. شرق با نوعی حالت وهم و خیال و افسانه پیوسته بود و بیشتر کانون توجه شعرا و هنرمنردان غررب برود. از قررن      هگارویک

در انگلیس و « دانش شناخت شرق»و به مفهوم خاص 3«اورینتالیگم»ی  شناسی به معنای شناخت شرق با واژه هجدهم میالدی شرق

شناسی آغراز شرد. در    ای جدید در تاریخ شرق ی دوم قرن بیستم، دوره در نیمه(.11، 1381پس از آن در فرانسه به کار رفت)الویری

هرا و   درباره تمایالت استعماری برداشرت شناسی در پاریس برگگار شد، با اقرار عمومی  ای که در رابحه با شرق بیست و نهمی  کنگره

شناسری ریی   القول به لگوم دگرگونی روند شررق  شناسی همراه بود و اعضای کنگره متفق نظریات متداول آن روزگار در رابحه با شرق

                                                           
1 Edvard Said 
2 Orientalism 
3 Orientalism 
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و ، کراهش نسرطی برار منفری     «محالعرات شررقی  »شناسی بره   ، پیامدهای مثطتی همچون تغییر نام شرق«شناسی نوی  شرق»دادند. 

شرناس را   ی غربیان شررق  ی محالعات و پیوست  پژوهشگران شرقی به جرگه  شدن حوزه شناسی، تخصصی تحقیرآمیگ نهفته در شرق

ای  ی شرق شناسی که تا پیش از ای  با نگاهی تحقیرآمیگ به شرق به عنوان پدیرده  (. به ای  ترتیب، واژه16-19-درپی داشت)همان: 

ای و تخصصری   آن را محالعه کند و بشناسد فاصله بیشتری گرفت و بره سرمت محالعرات حروزه     خواهد مرده و خاموش که غرب می

ی شرق به تعطیر ادوارد  یا پروژه تحقیق و نوشت  درباره ر شناسی با نقد محالعات شرق 4«استعماری پسا»محالعات چنانکه  هدایت شد،

شناسان اولیره   که چارچوب حاکم بر محالعات اسالمی از سوی شرقتوان انکارکرد  های غرب شروع شد. الطته نمی در دانشگاه -سعید

ای برای اعمال قدرت اروپا برر شررق تطردیل     شناسی که به وسیله شناسی نوی  چارچوب سکوالر شرق ریگی شده است و در شرق پایه

 (.96، 1391فی )لئون مکریگی شد شده بود از نو طرر

 

 شناسی در مطالعات هنراسالمی    شرق

-ژان-لرویی -شناسرانی چرون پیرر    ی ترالش شررق   های اشیاء هنری عرب، ترک و ایرانی در قرن نوزدهم به واسحه مجموعه نخستی 

کازیمیر، رینو، فردریک دوکی  گادم ، سیدنی چرچیل و بسیاری دیگر در غرب ایجاد شد و پژوهشگرانی برای بررسی آنها استخدام 

و  5شریال بلرر   .ی بریتانیا، ادینطورو و لوور بره نمرایش در آمدنرد    متعددی چون موزههای  های اشیاء اسالمی در موزه شدند. مجموعه

7سراب هنراسالمی"ای تحت عنوان  در مقاله، 6جاناتان بلوم
شناسری در رابحره برا     به برخری از پیامردهای کاربسرت رویکررد شررق      "

هنراسالمی را در شکلی که در ابتدای قرن بیست و یکم وجود دارد عمردتاً سراخته و    کنند و گیری دانش هنراسالمی اشاره می شکل

توجهی مسلفران تراریخ هنرر بره      اولگ گرابر نیگ به بی (.Blair and Bloom, 2003:153کنند) ی فرهنگ غرب معرفی می پرداخته

غربی( هم عقیرده   های دیگر)غیر بررسی هنرسرزمی شناسی در خودمحوری اروپاییان در  کند و با منتقدان شرق اسالمی اشاره می هنر

ها مترادف شمردن هنراسالمی با تگئی  صرف به مثابه پوششی آزینی بر آثار هنری، سطب شرد ترا    کند که تا مدت است. وی بیان می

 (.26-25: 1389)گرابار و همکاران، . باشد های تاریخ هنر جهان جایی نداشته  اسالمی در کتاب هنر

 

 های هنراسالمی شناسی در موزه تقادی به رویکرد شرقنگاه ان

و بررسری هنراسرالمی پری      ی محالعات اسالمی به ناکارآمدی رویکردهای کنونی در محالعره  های اندیشمندان حوزه با محالعه دیدگاه

فرهنگ شرق بوده است و لرذا  های در محالعه و بررسی  تری  دیدگاه تری ، تأثیرگذارتری  و رایج شناسی یکی از قدیمی بریم. شرق می

ضرورت کاربست یک رویکرد انتقادی و بازبینی مجدد مطانی رسوب کرده در ای  حوزه از اهمیت شایانی برخوردار است. الرگ گرابرر   

های غیرغربی، از جملره اسرالمی، و ناکارآمردی محالعره و      شناسی متناسب با فرهنگ   پژوهشگر برجسته هنراسالمی به اهمیت روش

متخصص محالعات خاورمیانه، توجه به دو نکتره را در رابحره برا     8همچنی  بشارا دومانیهنراسالمی از منظر غربی اقرار دارد.  داوری

ی هنراسالمی پرگامون در برلی  ضروری دانست. نخست، تعریز دوباره مفهوم هنراسالمی در بافت موزه که به مفهروم   بازسازی موزه

                                                           
4 Post-colonial 
5 Sheila Blair 
6 Jonathan Bloom 
7 The mirage of Islamic art 

 فلسحینی و متخصص محالعات خاورمیانه  -استاد آمریکایی  8
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هرای   های فرهنگی یا حروزه  است. و دیگری مجگا نکردن پروژه "دیگری"ه اروپا به خود در رابحه با گیری( مجدد نگا )شکل پیکربندی

 اند.   ها جای گرفته دانش از ساختار رواب  قدرتی که درون آن

 

 چهارچوب نظری: 

ه صرورت قواعرد و   ها همیشره بر   گفتمان .کند پردازی می مفهوم -به معنای فوکویی آن–شناسی را به عنوان یک گفتمان  سعید شرق

شروند و هرم در    های اجتماعی غالب خلرق مری   ی نظام ها هم به واسحه نا اعمال قدرت در ارتطاط هستند. گفتماهای نانوشته ب قانون

ماری/ اسرتع   خدمت تداوم آنها هستند. گفتمان هم شیوه و هم ابگار بازنمایی در یک جامعه هستند. بدی  ترتیب، هر وقرت گفتمران  

شناسری،   کند. هدف اصرلی منتقردان شررق    شود، در قالب یک ابگار و شیوه عمل می شناختی خواستار دفاع از شرق خاموش می شرق

تری  منتقدی  شرق شناسی، ادوراد سعید به  گرفتند.و در میان برجسته شناسان به کار می هایی است که شرق بازسنجی نقّادانه روش

 .(13:1393فی،  را در محوریت توجه خود قرار داد)لئون مک "انححاط دانش"آشکار ساخت   های فوکو تأثیر از اندیشه

 

 شناسی های انتقادی سعید به رویکرد شرق محورهای اصلی دیدگاه

شناسان، بسیاری از متفکران، محققان و سیاستمداران غربی را به تجدید در رویکرد خرود فراخوانرد،    نقدهای وارده بر محالعات شرق

نخسرت، نگراه   شناسان چند محرور اساسری قابرل پیگیرری اسرت:       های انتقادی ادوارد سعید به رویکرد شرق گیری از اندیشه ر بهرهد

ی دانش است. سعید در ای  زمینره از   انتقادی ادوارد سعید به ساز و کارهای پنهان رواب  قدرت در نهادهای استعماری تولید کننده

ی اسرتعمارگرایی   صرراحت بره مسرئله    کنرد. گرچره فوکرو برا     اسرتفاده مری   9نش/قدرت میشل فوکونظریه گفتمان قدرت و مقوله دا

دهرد، بره ترالش سرعید در      از گفتمان شرر مری  11«مراقطت و تنطیه»و  10«شناسی دانش دیرینه »پردازد اما تصوری که فوکو در  نمی

ای دو سرویه میران دانرش     شناسی خود به رابحره  دهد. سعید در کتاب شرق شناسی شکل می منگوی ساخت  اصول و نتایج کار شرق

ی شررق، و مشروقی بررای     ی تحقیرق و تفحرص دربراره    شناسری را پرروژه   کنرد و شررق   استعماری و قردرت اسرتعماری اشراره مری    

کرردن و یرا پایره عقالنری      شناسری عطرارت از عقالنری    از نظرر او شررق   داند. فرضی می«ِ شرق»های امپریالیستی اروپا در  یماجراجوی

گویی غرب در رابحه برا شررق اسرت. بره      (. دومی  انتقاد سعید به کلی76، 1377بخشیدن به نحوه حکومت استعماری است)سعید، 

حق و امتیازی است که غرب برای خود در تعریز شرق قائل مری شرود بررای او      داشتبیان سعید اروپا همواره در موضع قدرت قرار 

تر بودر آزادانه در شرق نفوذ کند و در نهایت اعتماد از شرقی ثابرت و   چون که فرهنگ غرب قوی   ر توانست جالب توجه است. غرب می

کنند. هیچ محلب کلی که توسر    صحطت می ر و تاریخیعلی رغم گستردگی جغرافیایی  ر تغییر ناپذیر که دارای صفات مشترک است

سرعید توجره خواننردگان را بره ایر       (. 77ماند) همان،  عنوان حقیقت اعالم شود محروم نمی شود از اینکه به اظهار می  ر غرب ر ایشان

هرا و   گیرری پنهران آن   ی متون به جهرت  کند که بایستی در محالعه نماید و تأکید می موضوع که شرق چگونه شناخته شد، جلب می

شناسی صرفاً  گیرند، توجه داشت. الطته از دید سعید شرق شان با اهداف سیاسی و اجتماعی بافتی که در آن شکل می میگان درگیری

                                                           
9 Michel Foucault 
10 The archaeology of knowledge 
11 Discipline and Punish 

www.SID.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 کنفرانس بین المللی شرق شناسی، تاریخ وادبیات پارسی

Պարսից գրականություն և պատմություն` ի մեծարումն Սաադի Շիրազիի» 

միջազգային արևելագիտական գիտաժողով 

International  Conference On Oriental Studies, Persian Literature And History 
 

یک موضوع یا رشته سیاسی نطوده، بلکره بیرانگر نروعی گسرترش و توزیرع آگراهی ژئوپولتیک)جغرافیرای سیاسری( در بری  مترون           

(.131:1385شناسی است)زمانی،  قتصادی، اجتماعی، تاریخی و زبانشناسی، ا زیطایی

 

 شناسی های هنراسالمی با رویکردی انتقادی به شرق موزه  تحلیل

ی دانرش، محرل فعالیرت فشررده      ها به عنوان نهراد تولیرد کننرده    فرضیه پژوهش حاضر ای  است که موزه چنانکه پیش از ای  آمد،

های هنراسالمی بایستی بررسی شده و اهداف  گرفته در موزه ی شکل طرفانه و روشنفکرانه ر ظاهر بیهای د گفتمانی هستند و دیدگاه

هرای فوکرو در نقرد رویکررد      هایی که ادوارد سعید به ترأثیر از اندیشره   تری  مسلفه و پیامدهای آن مورد تحلیل قرار گیرد. از برجسته

را  "دیگرری "بندی هدفمند و شناخت خود به واسحه تفراوت برا    ی، ططقهنگر گویی، سححی توان کلی کند می شناسی محرر می شرق

های هنراسالمی را تشریح خواهیم کرد. شناسی در موزه نام برد. در اینجا برخی از مهمتری  پیامدهای شرق

 

بندی هنرهای اسالمی گردآوری، گزینش و طبقه

ای و بر اساس کدام  ای با چه انگیگه ی  مهم که آثار موزها آثار است.آوری  ها ، جمع ها و مجموعه گیری موزه نخستی  مرحله در شکل

ی انتقادی  ی محالعات موزه است که ریشه در اندیشه های بسیاری از پژوهشگران حاضر در حوزه شوند از دغدغه منحق گردآوری می

اشریائی  "آوری  هم و نوزدهم شروع به جمرع اولی  بار سیاحان و مستعمران قرن هجدشناسی دارد.  ی پنهان پیشروان شرق به انگیگه

کردند، به امید اینکه به یک دانش سازمان یافته  -نه به عنوان یادگاری بلکه بیشتر به عنوان مدرک- "دیگر"های  با فرهنگ "مرتط 

شناسان  شرق های هنراسالمی از نخستی  انتقاداتی است که به گیری مجموعه شکلها و آداب جوامع جهان دست یابند.  شامل سنت

شده است. دست کم به مدت هگار سال، سیاحان اروپایی صنایع دستی اسالمی را به عنوان سوغات به وط  خرویش بررده و معرانی    

کره جرگو    پنداشرتند، ترا ایر     هرا را هنرر نمری    داشتند، اما قحعراً آن  جدیدی به آنها داده بودند. اروپائیان ای  اشیاء غریب را عگیگ می

گرگینش و    هرای مروزه   دومری  مرحلره از فعالیرت    .(Blair and Bloom, 2003:154)های اروپایی قررار گرفتنرد   های موزه مجوعه

های انتقادی سعید نیازمند توجره اسرت. ادوارد سرعید همچرون      ای و مطنا و معیار آن است که بر اساس اندیشه بندی آثار موزه ططقه

ها بی اساس و در راستای تحقق اهداف و  بندی وده و معتقد است که ای  ططقهبی  نط های علمی خوش بندی فوکو به بسیاری از دسته

هرای   های هنراسالمی را در ادامره انگیرگه   های رایج در موزه بندی منافع گروه خاصی از صاحطان قدرت است. برخی پژوهشگران ططقه

های هنراسالمی و اصحالحات قومی و نرژادی   در موزهی شکل گرفته  گرانه اغلو گرایشات ملی اند. برای نمونه نجیب استعماری دانسته

ی هنرد،   هرای مجرگای هنراسرالمی در شرطه قراره      را که برای توصیز سرطک  "عرب"و  "ترکی"، "مغربی"، "ایرانی"، "هندی"چون 

مچنی  انتخراب  دانند. ه شناسی می ی شرق دیگر سکه  امپراتوری عثمانی، ایران و جنوب اسپانیا رواج داشت ظنی  بوده و آن را روی

معمراری، نقاشری، و    "واالترر "در قیراس برا هنرهرای     ای از هنرهرای اسرالمی    ، برای مجموعره "تگئینی"، یا "فرعی"عنوان هنرهای 

 12گرونال  آیرد. جولیرا    ی هنراسالمی به شرمار مری   شناسان در حوزه اساس شرق های خیالی و بی بندی ای دیگر دسته پیکرتراشی نمونه

کره بره    بیشرتر از آن  "اهمیت کم "و  "باارزش"بندی اشیاء تحت عنوان  معتقد است که دسته سالمی در برلی ،ی هنرا متصدی موزه

کنند. بردی  ترتیرب اشریاء و     ها باشد، نوعی شیوه نگریست  و برخورد با اشیاء را بیان می بندی سادگی مرز مشخصی میان ای  دسته

                                                           
12 Julia Gonnella  
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"دنیروی "، "کرم اهمیرت  "های هنر و در مقابل آن آثرار   زهبه مو "شاهکار"و  "سحح باال"، "باارزش"هنرهای 
اشریاء کراربردی   "و  13

هرایی کره از سروی     بنردی  ها، تنظیمات و ططقه قالب (.Gonnella,2012)یابند می  نگاری راه نگاری و قوم های مردم به موزه "روزمره

در غرب به کار گرفته شده بود، کراراً الگوبرداری و های عظیم  اسالمی متعلق به موزه های نخستی  هنر پژوهشگران غربی در مجموعه

ها در تعارض با نگرش فرهنگری، حککمری و    بندی شود؛ باوجود آنکه برخی از ای  باورها و تقسیم های هنر اسالمی تحمیل می به موزه

هنرهای اسالمی صرورت داده   بندی که میان در تاریخ صنایع ایران از دسته 14های اسالمی است. برای نمونه ویلسون  درونی سرزمی 

 گوید: است چنی  می

شود. صنایع مسرتظرفه یعنری صرنایعی کره پیردایش       در اروپا و آمریکا بی  صنایع مستظرفه و صنایع عملی فرق نهاده می

تشرویق و  ی مادی. ... ما میل داریم مردم ایر  کشرور را بردان     ی زیطایی و جمال باشد نه استفاده  ها تنها به منظور ارائه آن

 (.3، 1317خودی خود و برای خاطر صنعت دوست بدارند)ویلس   ترغیب کنیم که صنعت را به

اسرالمی و صردور حکرم      ها در رابحه با هنرهرای  گونه قضاوت های هنراسالمی بایستی به ای  نکته توجه داشت که ای  در تحلیل موزه

ر معمراری، ترگئی ،    بندی میان صنایع عملی و صنایع ظریفره  لس  ططقهگیرد. بر مطنی کدام اصل، وی برمطنای کدام معیار صورت می

 دهد. ر را ترتیب داده و سایر هنرها را در گروه دوم قرار می سازی تذهیب، نقاشی و مجسمه

 

 های هنراسالمی الگوهای نمایش در موزه

شد که با وجود عدم تناسب برا مطرانی فکرری و اندیشرگانی هنراسرالمی در       المعارفی نخستی ، الگوهایی دنطال می های دایره در موزه

ای تأکید داشتند و  شناسی اشیاء موزه زیطایی  های غرب به ارزش های هنراسالمی پیاده و پیوسته تکرار شد. به عنوان مثال موزه موزه

ای از قردرت و   برای آنها بیش از آنکه در جهت بیان مفاهیم مقدس نهفته در هنرهای اسرالمی باشرد، نشرانه      تملک هنرهای اسالمی

شود را بسیار دور  ها بیان می هایی که از آثاراسالمی موجود در موزه روایت 15مونیر فاخر الدی رفت.  ی غرب به شمار می برتری جامعه

از شییء که بره صرورت یرک     "واقعیت"و  "حقیقت"داند. به باور او انتظار دریافت  می ها دور از آداب مذهطی و نیایشی مرتط  با آن

اش جدا شده و برر ضرد خرود تغییرر جهرت یافتره اسرت، قابرل تأمرل           شیء اسرارآمیگ به نمایش درآمده، در حالی که از بافت اصلی

نگری نسطت بره   سححی های هنراسالمی با . پیچیدگی رواب  میان امر مقدس و دنیوی در موزه(Fakher Eldin,2012،137)است

نگرری نسرطت بره اشریاء      همراه شده است. از سوی دیگر در ادامه همری  سرححی   -به عنوان مدارک تاریخی و فرهنگی -ای  اشیاء 

گرچره در  کنرد کره    گرفت. همچنی  استفان وبر اقرار مری  توجهی قرار می های آثار اسالمی نیگ مورد بی اسالمی، سایر ابعاد و کیفیت

هرا   با وجود ایر  بسریاری از مروزه    ،در هم تنیده شده است رشناختی اغلب با مهارت فنی خلق آث ابعاد زیطایی بسیاری از آثار اسالمی

لرذا   .(Weber, 2012)شناسری را دنطرال نماینرد    ی غیرمنقحرع و نراب زیطرایی    ی هنر به عنوان یک تجربه دهند که ایده ترجیح می

. یکری دیگرر از   شود نگری تمام می های بگرو دایره المعارفی اغلب به بهای سححی ر نمایش هنراسالمی در موزهنگرانه د رویکرد کلی

های هنراسالمی آن است که پیچیدگی گفتمان هنراسالمی در قیراس برا گفتمران هنرر غررب و جامعیرت        گویی در موزه دالیل کلی

هرای لعابردار،     کراری، سرفالینه   های دستطاف، ظروف فلگی، خاتم ، قالیهنراسالمی)از معماری مساجد تا نسخ خحی نفیس تولید شده

                                                           
13 Profane 
14J.Christy Wilson 
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ی محالعاتی تراریخ   ی هنرهای اسالمی( در گستره دوزی و بسیاری دیگر از آثار متعلق به حوزه  های سوزن های میناکاری، بافته شیشه

مورد دیگر ساز است.  و جای دادن هنراسالمی در چارچوب غرب از هنر مسئله (Blair and Bloom, 2003)هنرغرب جایی ندارد

، "مسرلم "، "محمردی "ها است. هنراسالمی تراکنون برا اصرحالحاتی چرون هنرر       سردرگمی در انتخاب عنوان مناسب برای مجموعه

شده از سروی مورخران    ز متعدد ارائهقابل توجه در تعاری  ای  تفاوت ه است.در جهان مدرن به نمایش در آمد "اسالمی"، "مسلمان"

ی جغرافیرایی حضرور اسرالم توجره      برخی به محدودهکه  ی هنراسالمی دارد. درحالی اسالمی، نشان از فضای پیچیده و ناشناخته هنر

، همچرون  انرد  هرا بررسری کررده    اسالمی را با توجه به قومیت ، برخی دیگر هنر«خاورمیانه» ، هنر«شرق»اند، برای مثال هنر نشان داده

، و «محمردی »، هنرر «مسرلمان »و گروهری برا نگرشری دینری سرخ  از هنرر      « تررک »، هنرر  «هنرد »، هنر«ایرانی»، هنر«عرب»هنر

اسالمی به عنوان هنرری واحرد و یکپارچره در     به همی  منوال، گروهی از نویسندگان با اعتقاد به هنراند.  به میان آورده« اسالم»هنر

کنند. در مقابل محققرانی همچرون بلرر و     را در کنار یکدیگر و به مثابه یک کل منسجم محالعه می تمامی جهان اسالم، آثار اسالمی

هایی از یرک امرر    های اسالمی را در امتداد یکدیگر و به عنوان بخش بلوم، هرگگ به اسالمی واحد معتقد نطوده و بررسی آثار سرزمی 

، «عررب »هرایی همچرون هنرر    بنردی  و ططقه« گرایی ملی»سطت به گرایشات شناسی، با تردید ن دانند. منتقدان شرق واحد صحیح نمی

ی جغرافیایی ایران، هند، ترکیره و   ی هنر اسالمی در محدوده  نگرند. اینکه آیا هدف از محالعه می« اسالمی -ایرانی»، هنر«ایرانی»هنر

ی و پرهیگ از بررسی هنرر اسرالمی بره     طلطانه های جدایی غیره، پرداخت  به هنراسالمی به صورت تخصصی و عمقی است و یا انگیگه

عنوان یک کل واحد و منسجم از یکدیگر است. برای دست یافت  به شناختی جامع و درخور در ای  حوزه، نیازمند به آگاه برودن از  

های بدون تفکر هستیم. روی های شایع و گگینشی در فضای محالعات هنراسالمی و خحرهای احتمالی دنطاله سوگیری

 

های هنراسالمی دانش و روابط قدرت در موزه

هرای دانرش و صراحطان     های فوکو در رابحه با رواب  پنهان میران حروزه   شناسی متأثر از اندیشه یکی دیگر از انتقادات سعید به شرق

های قدرتی هستند که فعاالنه به زندگی و  کنش و در ای  است، که آشکارکننده بازی قدرتبرای فوکو ها  اهمیت گفتمان قدرت بود.

هرا در جهرت قردرت بخشریدن و      تاریخ هنر گاه از سوی سرپرستان مروزه های نخستی  در غرب نیگ  در موزه .دهند جامعه شکل می

های  در دههی هنراسالمی برای مورخان هنر اروپا  گرفت. در ای  میان حوزه برداری قرار می مسل  ساخت  گفتمانی خاص مورد بهره

ای برخوردار بود. در نظر پژوهشگران اروپای مرکگی هنراسالمی بی  هنر باستان و هنر  نخستی  قرن بیستم از جایگاه و اهمیت ویژه

فردریش برلی  با تملک نمای کاخ مشتی و قررار دادن آن  -ی کایگر میانه و شرق و غرب قرار داشت و دارای جایگاهی ویژه بود. موزه

ای از ارنست هرتسفلد اثطرات شرد کره     ها در پی مقاله اری باستان متأخر به روایتی از قدرت و عظمت نظر داشت. بعدهدر بخش معم

  .(Blair and Bloom, 2003)ی اسالمی است و نه دوران متأخر باستان ای  نما متعلق به مجموعه

هرای غررب نمرایش هنراسرالمی بره عنروان        درت در موزههای سیاسی و رواب  ق گیری از دانش در خدمت انگیگه ای دیگر بهره نمونه

هرای   هرا بره نمونره    المعارفی چون برلی ، لوور و متروپولیت  آثرار مجموعره   های دایره است. در موزه میراثی باشکوه مربوط به گذشته

تکررار ناپرذیر اسرت و    ها نگاه بره هنراسرالمی همچرون میراثری کهر  و       شود. در ای  مجموعه میالدی محدود می 18متعلق به قرن 

اسرالمی و عردم برقرراری پیونردی واقعری و       ها جایی ندارد. ای  تلقی غیر جدی به هنر های هنراسالمی معاصر در ای  مجموعه نمونه

های اسالمی تلقری   تواند به معنای پایان دوران حضور فرهنگ اسالمی در سرزمی  های کنونی کشور می ملموس با  فرهنگ و دیدگاه
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ی زمانی قرن هفتم تا هجدهم میالدی نگاه انتقادی پژوهشرگران ایر     ها به  هنراسالمی در محدوده محدود کردن مجموعه شود. لذا

اسرالمی جردا شرده     ی هنرهای  های اسالمی از مجموعه طلطد. پرداخت  به اینکه براساس کدام معیار هنر معاصر سرزمی  حوزه را می

اسرالمی   ی مهری بر پایران کرارهنر   بهره شده است و ای  به منگله اسالمی و هنراسالمی بی ند ی مدرن ایران از هنرم است؟ آیا جامعه

نیست؟

 

 بندی: جمع

ی شرق اسرارآمیگ که مورد توجره   بندی کرد: نخست، دوره توان در سه دوره دسته شناسی را می که ذکر شد روند تحوالت شرق چنان

شرود و سروم، دوره محالعره     ای ثابت که از سوی غرب شناخته و شناسانده مری  پدیدههنرمندان و شاعران است. دوم، شرق به عنوان 

چه شرقی است. در حال  های تعمیم یافته در رابحه با هر آن گویی ای در رابحه با شرق، انتقاد و فاصله گرفت  از کلی تخصصی و حوزه

ر پژوهش حاضر رویکرد انتقادی ادوارد سرعید بره محالعرات    بریم. د ی بازنگری محالعات شرقی و اسالمی به سر می حاضر ما در دوره

المعارفی غرب به کار رفته است. در اینجا نگراه مرا بره     های دایره های هنراسالمی در موزه شناسان، در بررسی و تحلیل نمایشگاه شرق

هرای هنراسرالمی همچرون     مروزه طرف و روشنفکرانه نیسرت.   ای خام از اطالعات با نگاهی بی های هنراسالمی همچون مجموعه موزه

هرای   گرایری در برخری پیچیردگی    برا تقلیرل    شناسران  گیری فعالیت های فشرده گفتمانی بوده و شررق  فضایی فعال در راستای شکل

در ای  راستا روشنفکران و متخصصان هنراسالمی بایستی با هشیاری بیشرتر و برا    هنراسالمی سعی بر شناسایی و معرفی آن دارند

های هنراسالمی بره صرورت الگوهرای ثرابتی در گرگینش       ی غرب که از زمان پیدایش نخستی  مجموعه های سلحه پارادایمتسل  بر 

ی  بندی و نمایش هنرهای اسالمی رسوب کرده است، خود را مجهگ کررده و در شررایحی برابرر بره توسرعه      ای، ططقه های موزه نمونه

شود مگرر بره مردد آشرنایی و هشریاری ذهر  نسرطت بره          ل به ای  مقصود میسر نمیدانش در ای  حوزه بپردازند. به باور مسلز، نی

داده است. در انتها الزم به ذکرر اسرت کره      هایی که تا ای  زمان خودآگاه و یا ناخودآگاه به دانش ما از هنراسالمی شکل گیری جهت

های کارگشای ای  عگیگان نطروده و   می و رهیافتطرف هنراسال ای  پژوهش به مفهوم زیرسسال بردن زحمات پژوهشگران دلسوز و بی

های غرب و پیامردهای آن را یرادآور    تنها ضرورت بازنگری آگاهانه الگوهای رسوب یافته و ططیعی شده محالعات هنراسالمی در موزه

شود. می
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