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کردهام.
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کلیه ی حقوق مادی مترتب بر نتایج مطالعات ،ابتکارات و نوآوریهای ناشی از تحقیق ،همچنین چاپ و
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

پروردگارا ،خارج کن مرا از تاریکیﻫای فکر و گرامی بدار به نور فهم .حمد بی حد و ستایش بی عدد شایستهی خداوندی است که
جهانیان را از ظلمت نیستی به صحنهی نورانی ﻫستی آورد.

بدین وسیله مراتب سپاس خود را نسبت به تمام کسانی که مرا در طول تدوین این پایان نامه یاری نمودهاند ،تقدیم می دارم .از اساتید
راﻫنمای محترم و بزرگوار آقای دکتر جوانی که با صبر و محبت پدرانه و آقای دکتر سجودی که با طبع و اندیشهی ظریف
گذرا بودن ساز و کار جهان را در لحظهﻫای ناامیدی یادآوری میکردند و درس حسن اخالق ،گشاده رویی و عطوفت را از ایشان
آموختم ،کمال تشکر را دارم .ﻫمچنین از استادان بزرگوار داور خارجی آقایان دکتر خدامی و دکتر آقابابایی با دقت ستودنیشان
در مطالعه و اساتید بزرگوار آقایان دکتر طاﻫری و دکتر شایگانفر که از ابتدا مسئولیت داوری این پایان نامه را بر عهده
داشتهاند ،سپاسگزاری میکنم.
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تقدیم هب

مارد دلسوزم
پدر مهربانم
رباردان زعزیم
و شیما خواره م
هم
هك واره رد طول زندگي،
از حمايت اهی بي رديغ آنها بهره مند بوده ام
هم
و هب سرکارخانم دکتر مظارهی زعزی هك یاد ایشان و زبرگواری شان واره با من است و همه آنهاهك مرا علم آموختند.
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چکیده
از آنجا که بخشی از دانش هنراسالمی محصول شبکه پیچیدهی معرفتی نهاد اجتماعی موزه است و به درک ما از میراث مادی
و معنوی جهان اسالم جهت میدهد ،بررسی نقش شیوههای گوناگون بازنمایی میراث اسالمی در موزهها بر شکلگیری دانش
هنرا سالمی حائز اهمیت ا ست .برخالف دریافت کنونی از موزهها به عنوان منابع مورد اعتماد تولید دانش و پدیدههایی خنثی،
بیطرف و غیرس یاس ی ،پژوهش حاض ر با هدف تبیین س اختار عمیق و پیچیدهی موزههای هنراس المی و چگونگی برس اخت
معنای هنراسالمی در ساختار روابط قدرت در موزهها انجام شده است.
پژوهش حاض ر از نوع کیفی بوده و از روش تحلیلگفتمان الکال و موف در خوانش گفتمانهای موزهای بهره گرفته اس ت.
نظریه گفتمان الکال و موف ابزارهای تحلیلی مناس ب را در جهت پاس خگویی به پرس شهایی نظیر چگونگی تغییر هویت
هنرهای اس المی در موزه وکش ر روابط میان مناس بات قدرت و تولید دانش هنراس المی در نهاد اجتماعی موزه را در اختیار
تحل یل گر قرار مید هد .در فرای ند تحل یل نخس ت ،گفتمان های متعدد خرد و کالن موجود در نظم گفتمانی موزه ها که در
شکلگیری دانش هنرا سالمی نقش دا شتند شنا سایی شدند ،سپس به تحلیل چگونگی تکوین گفتمانها و در آخر چرایی و
چگونگیهژمونیک شدن گفتمان مسلط در هر یک از موزههای مورد بررسی مشخص شد .در اینجا برخی از گفتمان سازترین
موزهها در حوزه هنرهای ا سالمی چون موزه لوور ،متروپولیتن ،توپکاپی و موزه هنرا سالمی دوحه مورد برر سی و تحلیل قرار
گرفتند.
یافته های پژوهش حاکی از آن اس ت که تفاوت در بافت موقعیتی جامعهی میهمان موزه منجر به تفاوت در ش یوه های
مفصلبندی هنراسالمی در جوامع مختلر و تفاوت در نظم گفتمانی موزهها می شود .بر اساس یافتههای پژوهش در موزههای
هنر جهانی لوور و متروپولیتن گفتمان زیبایی شناسی ،تاریخ هنر و گفتمان جهانی شدن و در موزههای هنراسالمی دوحه و موزه
هنرهای ترکی و ا سالمی و توپکاپی ا ستانبول گفتمانهای ملی ،ا سالم هرا سی ،شرق شنا سیو پ ساا ستعماری در معنادهی به
هنراسالمی مسلط و تعیین کننده بودند .بر مبنای نتایج پژوهش ،موزهها فضاهایی هستند که در آنها میان صاحبان قدرت بر سر
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تثبیت و انتساب معنا کشمکش وجود دارد .گفتمانهای طبیعی شده هنراسالمی ،در واقع گفتمانهای ممکن الوقوع هستند که
هژمونیک شدهاند و به صورت موقت معنای شان تثبیت شده ا ست .آ شکار شدن حادث بودن مفاهیم و تفا سیر متفاوتی که در
بافت موقعیتی موزه ها به مجموعه های اس المی منتس ب میش ود ما را نس بت به امکان تغییر موزه ها و روش های بازنمایی
هنراسالمی در این نهاد اجتماعی امیدوار میکند.
واژگان کلیدی :موزه ،هنراسالمی ،گفتمان ،الکال و موف
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 1-1مفاهیم کلیدی در پژوهش حاضر
برخی مفاهیم کلیدی یا نو که در این پژوهش نقش محوری دارند و باید تعریر گردندعبارتند از:
 متن :متن قلمروی باز وفور و کثرت معناهایی است که پیوسته به تعویق میافتند ،هرگز قطعیت نمییابند .متن کانون وفور
معنا تلقی میشود وامکان خوانشهای متفاوت را فراهم میکند(.سجودی .)121:1387 ،متن بازتاب واقعیت نیست بلکه
تولید کننده وتکثیر کنندهی واقعیت است(همان .)150 ،متن دراینجا کاربرد گستردهای یافته و افزون بر نظام نشانهای
کالمی ،تمامی نظامهای نشانهای اعم از کالمی و غیرکالمی را نیز در برمیگیرد(ساسانی .)95:1389 ،هر متن هم محصول
عملکرد پیچیدهی شبکهی رمزگانهای فرهنگی است و هم خود به عنصری سازنده در این شبکه تبدیل میشود .متنها
دارای هستیای فرآیندی و باز و تعاملی هستند که پیوسته در دستگاه پیچیدهی فرهنگ و در مناسبات بینارمزگانی و بینامتنی
زاده میشوند و میزایانند .متن از الیههای متعددی تشکیل شده است که هریک نمود عینی و متنی یک رمزگاناند و بسته
به متن ،برخی الیهها یا گاه یک الیه ممکن است نسبت به سایر الیهها اصلیتر تلقی شود و در تجلیات متفاوت متنی حضور
ثابتتری داشته باشد (سجودی .)334:1388 ،محدودهی متن را قاب گیری کاربر آن و در واقع کسی که متن را
میخواند(میخواند ،میبیند ،میشنود ،لمس میکند و  )...تا بفهمد ،مشخص میکند.
 گفتمان :1قراردادن پدیدههایی در کنار یکدیگر که در حالت طبیعی در کنارهم قرار ندارند و به تثبیت معنا در یک قلمرو
خاص میانجامد ،گفتمان خواهیم خواند .در گفتمان هر نشانهای به واسطهی رابطهاش با سایر نشانهها(مثل تور ماهیگیری)
تثبیت شده است و تمامی سایر معناهایی که نشانه میتوانست داشته باشد ،طرد میشود(یورگنسن و فیلیپس-56 :1392 ،
 .)57گفتمان نزد ارنستو الکال 2و شانتال موف 3عبارت است از تقلیل حالتهای ممکن .گفتمان تالشی برای ممانعت از
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لغزش نشانهها از جایگاه شان نسبت به یکدیگر و در نتیجه خلق یک نظام واحد معنایی است ( & laclau

.)Mouffe,1985:111
 تحلیلگفتمان .:بهعکس سوسور که هدف علم را آشکارکردن ساختار میدانست ،نظریهی تحلیلگفتمان الکال و موف
عالقهمند به تحلیل چگونگی ساختهشدن و تغییر این ساختار در قالب گفتمان است(یورگنسن و فیلیپس .)61:1392،در
اندیشه الکال فروپاشی گفتمانهای هژمونیک 1به منزلهی امر عینی همان چیزی است که به آن عمل تحلیلگفتمان
میگوئیم( .)laclau,1993:281الزم به ذکر است که پژوهش حاضر به علت ماهیت گفتمانهای مادی و فیزیکی در
فضای موزه از تحلیلگفتمان زبانی به سمت تحلیلگفتمان نشانهای حرکت میکند.
 هویت :برخالف رویکردهای گوهرگرا و سازهگرا ،که میکوشند تا هویت را امری طبیعی و ثابت جلوه دهند ،نزد
تحلیلگر گفتمانی هویت به شکل گفتمانی بر ساخته میشود .همه هویتها همواره رابطهای هستند و همانند گفتمان
خصلتی رابطهای و گذرا دارند(الکال و موف.)163 -172:1392 ،
 قدرت :این برداشت از قدرت چیزی نیست که تحت اختیار افرادی باشد و در مقابل دیگران به کار بگیرند ،بلکه قدرت
مولد امراجتماعی تلقی میشود و بر حادث بودن جهان اجتماعی تأکید دارد .این قدرت است که دانش ما ،هویتمان و
نحوهی ارتباطمان با یکدیگر را در قالب فرد یا گروه خلق می کند .قدرت چیزی نیست که بتوانید آن را محو کنید؛ ما به
زندگی در یک نظم اجتماعی احتیاج داریم و نظم اجتماعی نیز همواره در قدرت ساخته میشود .قدرت از یک سو جهانی
قابل سکونت برای ما فراهم میکند و از سوی دیگر مانع گزینههای ممکن دیگر میشود(یورگنسن و فیلیپس.)73:1392 ،
 سیاست :در نظریهی گفتمان الکال و موف سیاست تعریر محدودی مانند سیاست به شکل حزبی آن ندارد؛ بلکه به
عکس مفهوم گسترده ای است و به رفتاری اشاره دارد که طی آن پیوسته امر اجتماعی را به گونهای میسازیم که سایر
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