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 در خصوص اصالت مطالب  ی دانشجواظهارنامه

 

 ی دکتری پژهش هنر زاده دانشجوی دورهاینجانب مریم دشتی

 ریتفس" نمایم که تحقیقات ارائه شده در این رساله با عنوانگواهی می 9011505105دانشگاه هنر اصفهان به شماره دانشجویی 

ام توسط شخص اینجانب انج، "یهنراسالم یاموزه یهاآن با گفتمان سهیمعاصر و مقا یشناختموزه یگفتماننیب یهاچالش

باشد و در موارد استفاده از کار دیگر محققان به مرجع مورد شده و صحت و اصالت مطالب نگارش شده مورد تأیید می

ندرج در رساله تاکنون برای دریافت هیچ نوع مدرک یا نمایم که مطالب ماستفاده اشاره شده است. همچنین گواهی می

امتیازی توسط اینجانب یا فرد دیگری ارائه نشده است و در تدوین رساله چارچوب مصوب دانشگاه را به طور کامل رعایت 
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 واگذاری حقوق

اپ و های ناشی از تحقیق، همچنین چنوآوریی حقوق مادی مترتب بر نتایج مطالعات، ابتکارات و کلیه

 تکثیر، نسخه برداری، ترجمه و اقتباس از این رساله دکتری، برای دانشگاه هنر اصفهان محفوظ است. 

 نقل مطالب با ذکر منبع بالمانع است.
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 سپاسگزاری 
 

خداوندی است که ی حمد بی حد و ستایش بی عدد شایسته. ای فکر و گرامی بدار به نور فهمهپروردگارا، خارج کن مرا از تاریکی

 .نورانی هستی آوردی جهانیان را از ظلمت نیستی به صحنه

 

 اتیداساز  ند، تقدیم می دارم.ابدین وسیله مراتب سپاس خود را نسبت به تمام کسانی که مرا در طول تدوین این پایان نامه یاری نموده

ی ظریف که با طبع و اندیشه و آقای دکتر سجودی با صبر و محبت پدرانهکه ر جوانی آقای دکتبزرگوار  وراهنمای محترم 

رویی و عطوفت را از ایشان گشاده  ،حسن اخالقدرس و  کردندیادآوری می های ناامیدیدر لحظه گذرا بودن ساز و کار جهان را

 شانستودنی با دقت اییدکتر آقاباب و یان دکتر خدامیآقا خارجی داوربزرگوار  اناستاد کمال تشکر را دارم. همچنین از، آموختم

این پایان نامه را بر عهده  از ابتدا مسئولیت داوریفر که دکتر طاهری و دکتر شایگان و اساتید بزرگوار آقایان در مطالعه

.کنماری میزند، سپاسگاداشته  
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   دهیچک

 یماد اثریموزه است و به درک ما از م  یاجتماع نهاد یمعرفت یدهیچیمحصول شبکه پ   یاز دانش هنراسالم  یآنجا که بخش  از

انش د یریگها بر شکل در موزه یاسالم  راثیم ییگوناگون بازنما یهاوهینقش ش  یبررس  دهد،یجهان اسالم جهت م  یو معنو

سالم  ست. برخالف در  تیحائز اهم یهنرا   ،یخنث ییهادهیدانش و پد دیعنوان منابع مورد اعتماد تولها به موزهاز  یکنون افتیا

رس  اخت ب یو چگونگ یهنراس  الم یهاموزه یدهیچیو پ قیس  اختار عم نییپژوهش حاض  ر با هدف تب ،یاس  یس  ریو غ طرفیب

 ها انجام شده است. در ساختار روابط قدرت در موزه یهنراسالم یمعنا

س   ت. بهره گرفته ا یاموزه یهاالکال و موف در خوانش گفتمان گفتمانلیبوده و از روش تحل یفیحاض   ر از نوع ک پژوهش

  تی هو رییغت یچگونگ رینظ ییها به پرس   ش  ییمناس   ب را در جهت پاس   خگو     یلیتحل یگفتمان الکال و موف ابزارها   هی نظر

  اریموزه را در اخت یدر نهاد اجتماع یدانش هنراس  الم دیو تول رتمناس  بات قد انیدر موزه وکش  ر روابط م یاس  الم یهنرها

مان   لی تحل ند ی. در فراهد دیقرار م گرلی تحل مان   یها نخس   ت، گفت ه در ها ک  موزه یمتعدد خرد و کالن موجود در نظم گفت

سالم  یریگشکل  سا      یدانش هنرا شنا شتند  سپس به تحل    یینقش دا و  ییآخر چرا ها و درگفتمان نیتکو یچگونگ لیشدند، 

  نیازترس از گفتمان یبرخ نجایخص شد. در ا مش  یمورد بررس  یهااز موزه کیگفتمان مسلط در هر   شدن کیهژمونیچگونگ

سالم  یها در حوزه هنرهاموزه سالم  یتوپکاپ تن،یچون موزه لوور، متروپول یا س  یو موزه هنرا رار ق لیو تحل یدوحه مورد برر

 گرفتند. 

ته ی  بافت موقع       یپژوهش حاک  یها اف فاوت در  که ت عه   یتیاز آن اس   ت  فاوت در ش       همان یم یجام به ت   یها وهیموزه منجر 

ساس  شود یها مموزه یدر جوامع مختلر و تفاوت در نظم گفتمان یهنراسالم  یبندمفصل    یهاهپژوهش در موز یهاافتهی. بر ا

وحه و موزه د یهنراسالم  یهاو در موزه شدن یهنر و گفتمان جهان خیتار ،یشناس  ییبایگفتمان ز تنیلوور و متروپول یهنر جهان

سالم  یترک یهنرها ستانبول گفتمان  یاپو توپک یو ا س    ،یمل یهاا سالم هرا س   شرق  ،یا ستعمار    ویشنا ساا به  ینادهدر مع یپ

قدرت بر سر  صاحبان انیها مهستند که در آن ییها فضاهاپژوهش، موزه جینتا یکننده بودند. بر مبنا نییمسلط و تع یهنراسالم 
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هستند که    ممکن الوقوع یهادر واقع گفتمان ،یاسالم شده هنر  یعیطب یهاو انتساب معنا کشمکش وجود دارد. گفتمان   تیتثب

صورت موقت معنا شده  کیهژمون شکار      تیتثب شان یاند و به  ست. آ س  میبودن مفاهشدن حادث  شده ا که در  یوتمتفا ریو تفا

 یینما باز  یها ها و روش موزه رییما را نس   بت به امکان تغ      ش   ودیمنتس   ب م یاس   الم یها ها به مجموعه   موزه یتیموقعبافت   

 .کندیم دواریام ینهاد اجتماع نیدر ا یهنراسالم

 گفتمان، الکال و موف ،یهنراسالم موزه، :یدیکل واژگان
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 فصل اول: کلیات تحقیق
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 مفاهیم کلیدی در پژوهش حاضر 1-1

 گردندعبارتند از: تعریر باید دارند و محوری نقش پژوهش این در که نو یا کلیدی رخی مفاهیمب

  :ابند. متن کانون وفور یافتند، هرگز قطعیت نمیاست که پیوسته به تعویق می متن قلمروی باز وفور و کثرت معناهاییمتن

متن بازتاب واقعیت نیست بلکه  (.121:1387کند.)سجودی، های متفاوت را فراهم میشود وامکان خوانشمعنا تلقی می

 اییافته و افزون بر نظام نشانهای جا کاربرد گستردهاین(. متن در150ی واقعیت است)همان، تولید کننده وتکثیر کننده

(. هر متن هم محصول 95:1389گیرد)ساسانی، ای اعم از کالمی و غیرکالمی را نیز در برمیهای نشانهکالمی، تمامی نظام

ها ود. متنشهای فرهنگی است و هم خود به عنصری سازنده در این شبکه تبدیل میی رمزگانی شبکهعملکرد پیچیده

انی و بینامتنی ی فرهنگ و در مناسبات بینارمزگفرآیندی و باز و تعاملی هستند که پیوسته در دستگاه پیچیده ایدارای هستی

 اند و بستههای متعددی تشکیل شده است که هریک نمود عینی و متنی یک رمزگانزایانند. متن از الیهشوند و میزاده می

نی حضور تر تلقی شود و در تجلیات متفاوت متها اصلینسبت به سایر الیه ها یا گاه یک الیه ممکن استبه متن، برخی الیه

گیری کاربر آن و در واقع کسی که متن را ی متن را قاب(. محدوده334:1388)سجودی، تری داشته باشد ثابت

 کند. کند و ...( تا بفهمد، مشخص میشنود، لمس میبیند، میخواند، میخواند)میمی

 قلمرو  به تثبیت معنا در یک و هایی در کنار یکدیگر که در حالت طبیعی در کنارهم قرار ندارنداردادن پدیدهقر :1گفتمان

یری( ها)مثل تور ماهیگاش با سایر نشانهی رابطهای به واسطهانجامد، گفتمان خواهیم خواند. در گفتمان هر نشانهخاص می

-56: 1392 شود)یورگنسن و فیلیپس،توانست داشته باشد، طرد میه میتثبیت شده است و تمامی سایر معناهایی که نشان

های ممکن. گفتمان تالشی برای ممانعت از عبارت است از تقلیل حالت 3موف شانتالو  2الکالارنستو نزد  گفتمان (.57

                                                           
1 Discourse 

2 Eenesto Laclau 

3 Chantal Mouffe 
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 & laclauشان نسبت به یکدیگر و در نتیجه خلق یک نظام واحد معنایی است )ها از جایگاهلغزش نشانه

Mouffe,1985:111.) 

 مان الکال و موف گفتی تحلیلدانست، نظریهکردن ساختار میعکس سوسور که هدف علم را آشکار. به:گفتمانتحلیل

(. در 61:1392شدن و تغییر این ساختار در قالب گفتمان است)یورگنسن و فیلیپس،مند به تحلیل چگونگی ساختهعالقه

گفتمان همان چیزی است که به آن عمل تحلیلی امر عینی به منزله 1های هژمونیکناندیشه الکال فروپاشی گفتما

های مادی و فیزیکی در الزم به ذکر است که پژوهش حاضر به علت ماهیت گفتمان (.laclau,1993:281گوئیم)می

 کند.ای حرکت میگفتمان نشانهگفتمان زبانی به سمت تحلیلفضای موزه از تحلیل

 کوشند تا هویت را امری طبیعی و ثابت جلوه دهند، نزد گرا، که میخالف رویکردهای گوهرگرا و سازهبر :هویت

 تمانای هستند و همانند گفرابطههمواره  هاهویتهمه شود. هویت به شکل گفتمانی بر ساخته میگر گفتمانی تحلیل

 .(163 -172:1392الکال و موف، )ای و گذرا دارندخصلتی رابطه

 این برداشت از قدرت چیزی نیست که تحت اختیار افرادی باشد و در مقابل دیگران به کار بگیرند، بلکه قدرت  ت:قدر

بودن جهان اجتماعی تأکید دارد. این قدرت است که دانش ما، هویتمان و  حادثشود و بر اجتماعی تلقی میمولد امر

 کند. قدرت چیزی نیست که بتوانید آن را محو کنید؛ ما بهلق میی ارتباطمان با یکدیگر را در قالب فرد یا گروه خنحوه

شود. قدرت از یک سو جهانی زندگی در یک نظم اجتماعی احتیاج داریم و نظم اجتماعی نیز همواره در قدرت ساخته می

 (.73:1392، سشود)یورگنسن و فیلیپهای ممکن دیگر میکند و از سوی دیگر مانع گزینهقابل سکونت برای ما فراهم می

 :سیاست تعریر محدودی مانند سیاست به شکل حزبی آن ندارد؛ بلکه به  ی گفتمان الکال و موفدر نظریه سیاست

ه سایر سازیم کای میای است و به رفتاری اشاره دارد که طی آن پیوسته امر اجتماعی را به گونهعکس مفهوم گسترده

                                                           
1 hegemonic 
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