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 نگاهی به تحوالت گفتمانی حوزه هنر اسالمی در سه مقطع زمانی
 1اله مجتهدزادهروح

 2مهدی سعدوندی

 چکیده

در سه مقطع زمانی اختصاص دارد. این مقاله با بررسی تحوالت  «تاریخ هنر اسالمی» ةحاضر به بررسی حوز ةمقال

برخی منازعات شکل  ةهای بنیادین آن به تبیین ریشاین حوزه، در قالبی تحلیل گفتمانی، ضمن روشن کردن ویژگی

مقدماتی  ةپس از ارائ در این راستا پردازد.، میهنراسالمیاخیر بر سر خود اصطالح  ة، از جمله منازعدر این حوزه گرفته

های که ابزار تحلیل نظری در این مقاله است، به بررسی ابعاد مختلف پیدایش، تحول و نشانه تحلیل گفتمان ةدرباب مقول

ویکم، های آغازین قرن بیستچرخش در گفتمان هنر اسالمی در سه مقطع زمانی، یعنی قرن نوزدهم، قرن بیستم و دهه

 پرداخته شده است.

بیش از آنکه محصول واقعیتهایی در جهان بیرونی  ،یک گفتمان ةبه مثاب ،«هنر اسالمی»دهد بررسی حاضر نشان می

هایی است که در ادوار مختلف پیرامون این واقعیات به عمل آمده و انعکاس بیرونی خود را در باشد، محصول اندیشه

شناسی شکل گرفت. در قرن نوزدهم و تحت تاثیر جریان شرق گفتمانی در ةقالب زبان و گفتمان یافته است. این حوز

فرهنگی تجربه کرد؛ -شناختی به رویکرد تاریخیمردم-قرن بیستم جابجایی آرام و درون گفتمانی را از رویکرد هویتی

ه تری مواجه شد کتحت تاثیر نظریات پسااستعاری، با نقدهای جدی و در سالهای آغازین قرن بیست و یکم، عمدتا  

تاریخِی آن، به پرسش -شناسانه تا رویکرد فرهنگیاین گفتمان، از چارچوب شرق ةدرنتیجه بسیاری از ابعاد تثبیت شد

هنر اسالمی در حال پدید آمدن است. این پژوهش به  ةها رویکردهایی نو و تازه به حوزکشیده شد. از دل این پرسش

 انجام یافته است.تفسیری و با رویکرد تحلیل گفتمانی -روش تاریخی

 :اهداف پژوهش

 یک گفتمان ةبه مثاب «هنر اسالمی» برآمدن ةتبیین زمانه و زمین .1

 هنر اسالمی از منظر تحلیل گفتمان ةتوضیح مجادالت جاری در حوز .2

 :سواالت پژوهش

 تاریخ هنر تثبیت شده است؟ چگونه شکل گرفته و در حوزةهنر اسالمی  حوزة  .1

 منازعات جاری پیرامون اصطالح هنر اسالمی چیست؟ ةریش  .2

 

                                                           
 r.mojtahed@scu.ac.ir؛ ایمیل: مربی دانشگاه شهید چمران اهواز ر دوره دکتری دانشگاه هنر اصفهان وپژوهشگ.  1
 masters.aui.ac.ir/sadvandi :، ایمیلاستادیار دانشگاه هنر اصفهان.  2
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 واژگان کلیدی:

 شناسی، مطالعات پسااستعماری.هنر اسالمی، تحلیل گفتمان، شرق

 مقدمه

، بر خالف آنچه ممکن است در بدو امر به نظر برسد، قدمت چندانی ندارد. خود این اصطالح «هنر اسالمی»اصطالح 

: 1384ایمانی، ، عمومیت یافت )1970دوم قرن میالدی گذشته، یعنی از سالهای  ةنیمهای میانی نخستین بار در سال

سیس آن به قرن نوزدهم تأ مراتب بیشتری دارد وکند، قدمت بهای که این اصطالح به آن اشاره می(. البته حوزه32

شناسی شناسی، باستانالعات مردمای فرعی از مطسیس شعبههای متمادی پس از تأگردد. این حوزه تا سالمیالدی بازمی

ساخت. با استقالل نسبی این حوزه از ای مستقل مشکل میآن را در قالب حوزه ةو تاریخ هنر بود و همین امر مطالع

های حاکم بر آن نیز باال گرفت. این مباحث کم، بحث و فحص پیرامون اصطالحات و الگوها و شیوهقرن بیستم کم ةنیم

شد، امروزه گسترش و در ایاالت متحده، طرح می ی از صاحبنظران هنر اسالمی، عموما سوی طیف کوچککه ابتدا از 

جایگاه درخوری را به خود اختصاص داده است.  «تاریخ هنر اسالمی نگاریتاریخ»تری یافته و در قالب اقبال فزون

را باید  2012نگاری هنر اسالمی در سال به موضوع تاریخ 3«نگاری هنرمجله تاریخ»معتبر  ةیک شماره از نشریتخصیص 

ویژه  در مقالة مشترکی که درآمد این شمارة 6و مارگارت گریوز 5مویا کری 4روشنی از این جایگاه جدید برشمرد. ةنشان

توان حوزه میکه در انبوه انتشارات این  را« تاریخ هنر اسالمی ةسریع حوز بازتاب روزافزون توسعة» رفتبه شمار می

 ,Carey & Graves: 2012اند )مذکور به هنر اسالمی دانسته سراغ گرفت، انگیزة اصلی تخصیص یک شماره از مجلة

ترین مقوالت هنر اسالمی، از جمله خود اصطالح هنر اسالمی، (. این شماره با بحث پیرامون برخی از مهمترین و اساسی1

ای بسیار برجسته، خود اصطالح هنر به گونه»نویسند: الذکر در این باب میفوق ةمقالهمراه بود. گریوز و کری در همان 

های های هنر سرزمینگالری»اسالمی موضوع بحثی دیرپا و توجه برانگیز بوده که اخیرا با تغییر نام آنچه اکنون رسما 

هنر متروپولیتن در نیویورک نامیده می شود، به  در موزة 7«عربی، ترکیه، ایران، آسیای مرکزی و آسیای جنوبی متاخر

هایی را، در مقیاسی کوچکتر، (. انعکاس چنین جدلCarey & Graves: 2012, 3« )نقطه ای حساس رسیده است

گرایانه و گاه ای رویکردهای ملیتوان دید. جدا از پارهدر فضای دانشگاهی هنر و معماری اسالمی در ایران نیز می

                                                           
3 Journal of Art Historiography 
  شماره مورد نظر با آدرس زیر به صورت برخط )آنالین( در دسترس است: 4

https://arthistoriography.wordpress.com/number-6-june-2012-2/ 
5 Moya Carey 
6  Margaret S. Graves 
7 Galleries of the Art of the Arab Lands, Turkey, Iran, Central Asia and Later South Asia 
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های اخیر به ؛ رویکردهای دیگری نیز در سال8توان رد آن را سراغ گرفتهای دور و نزدیک میدر سال شوونیستی که

البته در اغلب رویکردهای فوق کمتر خود  9اند.بحث از ابعاد گوناگون هنر اسالمی و معنای چنین اصطالحی پرداخته

های برآمده از این داقه بوده و بیشتر به نسبت، محل اندیشه و م10شناسی، از دیدگاه اصطالح«هنر اسالمی»اصطالح 

رسد ترتیب به نظر میاصطالح، نظیر نسبت هنر و اسالم، نسبت هنراسالمی و تاریخ و نظایر آن پرداخته شده است. بدین

در هایی که و نیز چند و چون چالش برآمدن آن ، زمینه و زمانة«اسالمیهنر »جایِ پرداختِن مستقل به خود اصطالح 

 ی در کشورمان خالی است. مقالةهنر اسالم حوزة حال حاضر پیرامون این اصطالح جریان دارد، همچنان در مباحث

نویسیِ تاریخ حوزة با بررسی تحوالت تاریخیِ ی به نگارش درآمده و نویسندگان قصد دارند حاضر با نگاه به چنین خأل

حاضر تاریخی  براین اساس روش تحقیق مقالة مقاله فراهم کنند. های اصلیای برای پاسخ به پرسشهنر اسالمی زمینه

علمی و اصطالحات مرتبط با آن سروکار دارد، رویکرد تحلیل  سبب آنکه با تاریخ تحوالت یک حوزةو رویکرد آن، به 

، نگاهی به اولین باب خره )نتیجه( تنظیم گردیده است.ؤو یک م ، پس از این مقدمه، در چهار بابگفتمان است. مقاله

گفتمان  د. در این باب ویژگی و اصطالحات نظریةکنحاضر را معرفی می ةتفسیری مقال نظریة گفتمان، در واقع نظریة

حاضر روشن  استفاده از این نظریه را در مقالةشود. این شرح عالوه بر آنکه علت موف به اختصار شرح داده می-الکلو

مقاله روشن شود. سه  کاررفته در ادامةبه لت هریک از اصطالحات تحلیل گفتمانیِکند تا معنا و دالد، کمک میکنمی

، یعنی تبیین هدف اصلی مقاله گیری گفتمان هنر اسالمی اختصاص دارد و مجموعا دیگر به سه مقطع تاریخی شکل باب

را برآورده  تحلیل گفتمان برآمدن اصطالح هنر اسالمی و توضیح مجادالت جاری پیرامون آن از منظر زمانه و زمینة

 بحث اختصاص دارد. بندیگیری و جمع. آخرین عنوان نیز به نتیجهسازدمی

 

 نگاهی به نظریه گفتمان: چارچوب نظری

« جهان و فهم آن )یا فهم یکی از وجوه آن( ای خاص برای سخن گفتن دربارةشیوه»منظور از گفتمان در این مقاله 

سخن گفتن و  که سعی دارد شیوة ای استگفتمان نیز نظریه نظریة (. به تبع،18: 1394است )یورگنسن و فیلیپس، 

های گفتمان خود از تنوع و تفاوتهای زیادی برخوردارند، فهم ما از جهان پیرامون را توضیح دهد. هرچند امروزه نظریه

ها دانش و های اولیه همداستانند. به عنوان مثال در اغلب این نظریهفرضها در برخی پیشرِ این نظریهاما بیشت

بندی جهان به دست ما، یا به تعبیر تحلیل که محصول مقوله« جهان خارج» های ما از جهان نه بازتاب واقعیتِبازنمایی

                                                           
 در این زمینه میتوان این منابع را مالحظه کرد: بوربور، مهدی، »هنر و معماری اسالمی، ضرورتهای تغییر یک عنوان«، ایران نامه، پاییز1366، 8

.25، شماره1367پاییزایران نامه، ، «رغم ایران و اسالمهنر اسالمی علی»و متینی، جالل،  21شماره  
  از جمله ن.ک. جستارهایی در چیستی هنر اسالمی )مجموعه مقاالت و درسگفتارها(، به اهتمام هادی ربیعی، تهران: فرهنگستان هنر، 91393
1 0 terminology 



 زمستان فصل 82، شماره 6139سال  پژوهشی مطالعات هنر اسالمی، -شریه علمین

 

 نگاهی به تحوالت گفتمانی حوزه هنر اسالمی در سه مقطع زمانی عنوان مقاله: .

   
58 

 

بازنمایی آن تاریخی و فرهنگی و همچنین  هان و شیوةاین نظریات درک ما از جاند. در گفتمانی، محصول گفتمان

ای باشد غیر از آنچه اکنون است. بدین ترتیب معرفت ما محصول تعامل اجتماعی توانست به گونهتصادفی است؛ یعنی می

ن دهد )یورگنسکند؛ و پیامدهای آن نیز، بیش از هرچیز، خود را در اجتماع نشان میاست که در طول زمان تغییر می

 (.23-24: 1394و فیلیپس، 

که از  12و شانتال موف 11گفتمان ارنست الکالئو نظریةحاضر از میان رویکردهای مختلفِ تحلیل گفتمان  در مقالة

نحو شود، برگزیده شده است. علت این انتخاب آن است که این رویکرد بهخوانده می« گفتمان نظریة» این پس اختصارا

مناسبت بیشتری های گفتمانی تاریخ و علوم انسانی معنا تمرکز کرده و استفاده از آن برای تحلیل حوزه ةخاص بر مقول

شود؛ آید که معنا درون آن خلق میای از فرایندها به شمار میاجتماعی شبکه دارد. براساس نظریة گفتمان کل حوزة

 گذارد. وظیفةهای اجتماعی باز میرا برای کشمکش توانند برای همیشه تثبیت شوند و این امر راهاما معانی نمی

(. فرایند 54: 1394ها بر سر تثبیت معناست )یورگنسن و فیلیپس، گران گفتمان نشان دادن جریان این کشمکشتحلیل

ساختارگرایی سوسور است. از نظر سوسور  ه با یک تفاوت مهم، ملهم از نظریةگفتمان تاحدی، البت ریةخلق معنا در نظ

ای که با یکدیگر درون نظام زبانی ارجاع به جهان خارج بلکه از طریق رابطه ةها و کلمات معنای خود را نه به واسطنشانه

را کنند، زیبسیاری این امر را به یک تور ماهیگیری تشبیه می .(71: 1394)سلطانی،  آورندکنند، به دست میبرقرار می

کند. به این ترتیب ها و تفاوت با آنها کسب میدر تور ماهیگیری هر خانه هویتش را از قرار گرفتن در کنار سایر خانه

بخشند و ثابت و تغییر داند که به یکدیگر معنا میها میای از نشانهای مشابه ساختار زبان را شبکهسوسور نیز به گونه

ها معنای خود را از تفاوت با یکدیگر گفتمان این موضوع که نشانه . نظریة(31: 1394)یورگنسن و فیلیپس،  یرندناپذ

 و تغییرناپذیر است. از منظر نظریةپذیرد که این ساختار ثابت گیرند قبول دارد، اما نمیدرون یک ساختار زبانی می

نشان دادن  گفتمان وظیفة کند. تحلیلامکانی است که در طول زمان تغییر می-گفتمان تثبیت معنا امری تصادفی

گفتمان هویت هر  بر اساس نظریة (.50: 1394فرایند تثبیت و روند تغییر معنا را به عهده دارد )یورگنسن و فیلیپس، 

را هرگونه  بندیمفصلگردد. الکالئو و موف اند کسب میبندی شدههای دیگری که با هم مفصلهویت ء در شبکةشی

ای که هویت گونهانجامد؛ بهزبانی می هایای جدید میان مؤلفهبه برقراری و تثبیت رابطهآورند که عملی به شمار می

ای عام در بدن نشانه (. به عنوان مثال واژة56: 1394س، شود )یورگنسن و فیلیپها دگرگون میها یا نشانهلفهاین مؤ

ارتباط با واژگانی چون بیماری، درمان و غیره  که در گفتمان پزشکی معنا و هویتی خاص را در های زبانی استگفتمان

اند. گفتمان کلیتی است یابد. براین اساس، در این نظریه گفتمان را تثبیت معنا درون یک قلمرو خاص تعریف کردهمی

                                                           
1 1 Ernesto Laclau 
1 2 Chantal Mouffe 
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تثبیت شده  13ها )درست مثل تور ماهیگیری(اش با سایر نشانهرابطه ةو به واسط بُعدای در قالب یک که در آن هر نشانه

 گیرد. الکالئو و موف کلیةتوانست داشته باشد انجام میسایر معناهایی که یک نشانه می طرداست. این عمل از طریق 

نامند. به این ترتیب میدان گفتمان مخزنی است که برای می میدان گفتمانکند هایی را که گفتمان طرد میحالت

آن چیزهایی را که خارج از یک  گیرد و همةبندی شکل میعمل مفصل تولید شده به وسیلة یِ« مازاد معنا»نگهداری 

شود، اما از آنجا که گفتمان همواره در رابطه با آنچه خارج از آن قرار دارد ساخته می؛ گفتمان قرار گرفته در بردارد

اند که معنایشان هاییها نشانهعنصرد. همواره در معرض این خطر است که از سوی عناصر میدان گفتمان تضعیف شو

کنند ها تالش میاند و بالقوه معانی متعددی دارند. گفتمان چندمعناییهایی که هنوز تثبیت نشده است؛ یعنی نشانه

ای با معنای ثابت( تبدیل از این حالت چند معنایی عنصرها بکاهند و هر عنصر را به یک بُعد )نشانه بَستبا ایجاد یک 

ها هیچگاه نهایی نیستند. در واقع انتقال هایند، اما بستها در واقع یک توقف موقت در نوسان معنای نشانه. بستکنند

کل این بر سر ش کشمکشهرگز با توفیق کامل همراه نیست، بنابراین همیشه مجالی برای « بعد»به « عنصر»از 

های بندی متمرکز شده، با بررسی رویهمفصل خاص به منزلةهای یک بیان گفتمان بر ظرفیت ساختارها وجود دارد. نظریة

)یورگنسن و فیلیپس،  کندرفته، نزاع های موجود بر سر معنا را بازشناسی میها، رفتهرقیبِ نسبت دادن محتوا به نشانه

یک  مثابة مک این دیدگاه تحوالت تاریخی حوزة هنر اسالمی را، بهحاضر آن است که با ک هدف مقالة .(62-56: 1394

 های درگرفته و جارِی این حوزه را شناسایی کند.گفتمان، بررسی و ماهیت نزاع

 

 هاتحلیل

 گفتمان یک ظهور نوزدهم؛ قرن -1

را در طول تاریخ، برای نامیدن  «هنر اسالمیمعماری و »رسد مسلمانان هرگز اصطالح تاریخی به نظر نمی ینگاه در

خلدون، به عنوان مثال ابن هجری در تمدن اسالمی شکل گرفته، به کار برده باشند. که از قرون اولیة آثار معماری و هنری

، معماری در جهان اسالم را تحت عنوان العبرکتاب  ، یعنی مقدمةمتفکر و مورخ قرن نهم هجری، در اثر مشهور خود

بناهای مذهبی و غیرمذهبی و حتی اسالمی و  معرفی کرده و در معرفی خود تفاوت چندانی میان« صناعت بنایی»کلی 

غیر اسالمی قائل نشده است. او مسجد و مدرسه را در کنار کاخ و آتشکده، یکسان، به عنوان محصوالت صناعت بنایی 

های به کارگیری عنوانی واحد برای آثار هنری و ( شاید اولین جرقه118-120: 2: 1375خلدون، . )ابنکندمیمعرفی 

                                                           
یان آنها، در تولید معنا مشارکت مها و فضای خالی برای درک بهتر این استعاره الزم است به این نکته توجه کرد که در این استعاره کلیت تور، شامل گره 13

ن درون یک شبکه، یعنی از فضای اند که معنایشان را از تفاوت موقعیتیِ ناشی از قرارگرفتهای گفتمانیهای تور در حکم نشانهاستعاره گرهدارد. در این 

 (55)ن.ک. یورگنسن و فیلیپس، ص کنند.ها، اخذ میخالی میان گره
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گیری های اسالمی را باید در قرون هجده و نوزده میالدی، در اروپا، جستجو کرد. این قرون مقارن با شکلزمینبناهای سر

از آن یاد  14شناسیتحت عنوان شرق نگاهی تازه از سوی جهان غرب به جهان پیرامون خود است. نگاهی که عموما 

 شود.می

 .Online Etymology Dictionary, s.vکار رفته است ) شناسی اولین بار در اواخر قرن هجدهم بهاصطالح شرق

“Orientalism”)شناسی همچون نظامی گردد. شرقها پیش از کاربرد این اصطالح باز میآن به قرن ةاما تاریخچ ؛

های درون دینی و منازعات ظهور رسید. در این زمان تجارت، رقابت ةتحقیقی از اوایل قرن چهاردهم میالدی به منص

وپا در خاورمیانه و آسیا توان از تاریخ فتوح ارشناسی را نمیبنابراین شرق؛ شناسی بوداصلی شرق ةقومی نیروی محرک

 .(85-86: 1390)ترنر،  جدا کرد

های استعماری کشورهای غربی در جهان پیرامون است. این میالدی و فعالیت 19و  18قرون  مقارنِ این فتوح عمدتا 

هایی در راستای شناخت و های سیاسی و اقتصادی نبود؛ اروپاییان به تدریج شروع به فعالیتتنها در حوزهها فعالیت

هایی است که ها در این زمینه مجموعه فعالیتتغییر فرهنگ جوامع تحت استعمار خود هم نمودند. یکی از اولین نمونه

، مورخ آمریکایی تاریخ 15ی است که جیمز کلیفورداشناسی رشتهمردمشناسی انجامید. گیری دانش مردمبه شکل

گردآوری »کند؛ الگویی ژئوپولیتیکی و تاریخی که روشهای تعریف می 16«الگوی نجاتگری»کلیدواژة فرهنگ، آن را با 

ها ای است که انسان غربی در برابر سایر انسانگر بار مسوولیت خودخواندهدر غرب را سازمان داده و بیان« هنر و فرهنگ

نما از یک سو در مقهور ساختن انسانهایی وحشی، کافر، ای متناقضدانست. این مسوولیت به گونهخود می بر ذمة

ای هم و فرهنگ قبیله ها، اصالتو از سوی دیگر در تالش برای نجات دادن و حفظ استخوانها، سنگواره جانورخو و بربر

هایی ها همواره انسانای غیرغربیای برابر نبوده و نیست. در چنین رابطهرابطهیافت. این رابطه آشکارا اینان تبلور می

شدند که توانایی درک اهمیت و حفظ مصنوعات خود را نداشتند. از این رو بار ای و دورانداختنی تلقی میحاشیه

برهاند. چنانکه کلیفورد  ها و میراث آنان را نجات دهد، حفظ کند وکرد که ساختهولیت انسان غربی ایجاب میؤمس

آوری های عمومی، رقابت برای جمعآثار هنری، رواج موزه کند، تصادفی نیست که هنرشناسی، گردآوریِگوشزد می

ای همزمان با گسترش های جهانی، همه به گونهو پیدایش و مقبولیت یافتن نمایشگاه مصنوعات اقوام گوناگون

 (.15: 1377آمد )بروجردی،  شناسی در قرن نوزدهم به وجودمردم

ذیل الگوی  های اسالمی،های تحت استعمار، از جمله سرزمینها برای بررسی هنر سرزمینبه این ترتیب اولین تالش

توان از آن تحت گیری گفتمانی انجامید که امروزه میرفته به شکلها رفتهشناسی غربی شکل گرفت. این تالشمردم

شناسی شکل که در دل گفتمان بزرگترِ شرق گونه که اشاره شد این گفتمانیاد کرد. همان عنوان گفتمان هنر اسالمی

                                                           
1 4 Orientalism  
1 5 James Clifford 
1 6 Salvage Paradigm 
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بنابراین هنر اسالمی در این گفتمان ؛ شناسانه بودگرفت، در مقاطع اولیه خود تا حد زیادی تحت تاثیر رویکردهای مردم

شد. نظیر آنچه هنر غرب واجد آن بود، تلقی میانعکاسی از صفات نژادی یک قوم بود که فاقد اصول و مبانی مشخص، 

نباید توقع داشت »نویسد می صراحتا  (1873) 18هنر عربها در کتاب ، یکی از اولین مورخان هنر اسالمی،17نگوئژول بور

(. 95: 1379)نجیب اوغلو،  «هنر غرب است یافت شود ةرق سیر تحول مشخص و محکمی که خاصکه در تاریخ هنر ش

های قومی و نژادی بودند؛ رفت، همگی ناظر به ریشهنیز که در این دوره برای نامیدن هنر اسالمی به کار میهایی نام

هنر »در این دوره حتی اگر از نامهایی نظیر . «هنر بربر»و  «هنر مغربی»، «هنر ساراسن»، «هنر عرب»نامهایی نظیر 

هنر اسالمی  بود. به عنوان مثال اگر به رابطة با تفاسیر نژادی شد، عمدتا  یا ارتباط هنر اسالمی با قرآن یاد می «محمدی

)قیومی « شمردند، نه کتابی فراقومیتازیان می آن را بیشتر کتابی قومی و نمایندة روحیةقر»شد و قرآن اشاره می

 (.5: 1384بیدهندی، 

های خاص خود را نیز شکل داد. به عنوان مثال نگاه قومی به هنر اسالمی به این گاهو گره گفتمان جدید به تدریج ابعاد

گونی که بر این سرزمینها حاکم بود، رغم گونهنتیجه انجامید که هنر اسالمی در تمام سرزمینهای تحت نفوذ اسالم، علی

از سوی مورخان و  که معموال  . این اندیشهای در آن بسیار فرعی و عارضی استهای منطقههنری واحد است و تفاوت

های مهم گفتمان هنر بُعدشود، یکی از هنر اسالمی از آن یاد می 19«جهانشمولیِ»منتقدان تاریخ هنر اسالمی با نام 

های تفاوت چندانی میان گونه سراسر قرن بیستم است. عالوه بر این در این گفتمان معموال   اسالمی در قرن نوزده و تقریبا  

رغم تنوع و تمام این هنرها علی 20مختلف هنر اسالمی از معماری و صنایع دستی تا فرش و خوشنویسی وجود نداشت

م با نگاهی از باال به پایین، ین نوع نگاه به هنر اسالمی که توأشد. اگونیشان دارای اصول و ضوابطی واحد تلقی میو گونه

                                                           
1 7 Jules Bourgoin 
1 8 Les arts arabes 
1 9 Universalism 

ع دستی و نظایر آن نیز های گوناگون این هنر نظیر معماری، خوشنویسی، صنایواژگان مربوط به شاخه شناسی هنر اسالمی از منظر تاریخچةاصطالح  20

د و در آثار هنر اسالمی باشهای گوناگون این هنر بوده رسد در آغاز تفکیک چندانی میان شاخهگونه که اشاره شد به نظر نمیحایز اهمیت است. همان

پرداخته شده است. در  های سوزندوزی تا بناهای معماری و قطعات خوشنویسی یکسان به اظهار نظرکاری و بافتهچیز از ظروف فلزی خاتمهمه دربارة

شناسی و هنر ها این دو )باستانطوریکه سالشد، بهی محسوب میشناسی نیز بخشی از گفتمان هنر اسالمچنین دیدگاه فراگیری حتی کاوشهای باستان

ز ( ا1983« )مالتی بر هنر اسالمیتأ»از هنر اسالمی را بتوان در مقالة  شناسیها در تفکیک باستانمان یکدیگر بودند. شاید اولین نشانهاسالمی( همزاد توأ

( عنوان 1976و  1951های )مشترک با اتینگهاوزن در سال« شناسیهنر اسالمی و باستان»دیگرش، هردو تحت عنوان  گرابار دید که بر خالف دو مقالة

« معماری اسالمی»رای تاکید بر ربع قرن پایانی سده بیستم( تمایلی ب)رسد از همین زمان د. به نظر میاز انتهای نام این حوزه حذف کرشناسی را باستان

و آثار  (2001عماری اسالمی )هنر و مگیرد. عنوان اثر کالسیک و حجیم گرابار و اتینگهاوزن مان هنر اسالمی شکل میگاهی در گفتای گرهبه مثابه نشانه

حاضر نیز محققانی نظیر  ید این مدعاست. در حالمی در سالهای پایانی قرن گذشته مؤبراند پیرامون معماری اسالمنفرد محققانی چون گروبه و هیلن

تواند نشانة اند که این امر میمعماری درون گفتمان هنر اسالمی معطوف ساخته  بر حوزةتمرکز خود را عمدتا  اط، ناصر رب  خصوصا  گلرو نجیب اوغلو و،

 گفتمان هنر اسالمی باشد. انشورانی با رویکرد تخصصی در حوزةتر شدن رویکردها درون این حوزه و ظهور دهرچه تخصصی
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، راه 21«ذات باوری»تر در اظهارنظر بورگوئن دیدیم، بود؛ به ویژگی یا بُعد بنیادی دیگری، موسوم به مشابه آنچه پیش

 مشابه با جهانشمولی دارد. برد که سرنوشتی تقریبا 

پرداز مشهور ، منتقد و نظریه22کویوله لودوهای مهم در گفتمان هنر اسالمی بود. اوژن ین یکی دیگر از نشانهبر تزئکید تأ

بیشتر  را معماری اسالمی ةتحقیق دربار مباحثی در معماریدر کتاب  بیستم، در اواخر قرن نوزدهم و اوایل سدة معماری

عربها ساختار }معماری{ رومی را تغییر ندادند، بلکه »: نویسدداند و میمیینات برای معماری جهان مفید ئاز لحاظ تز

ساخت }و ترکیبات  به کار بستند ایشان را به کشف نظامهای جدیدِ ای کهغییر روکش آن بسنده کردند، هندسهبه ت

بدن را پدید فضایی{ راه نبرد... در بنای عربی، هندسه لباس را تامین می کند؛ و در بنای غرب قرون وسطی،  ةتاز

 .(95: 1379)نجیب اوغلو،  «آوردمی

در پایان قرن نوزدهم هنر اسالمی به گفتمانی بدل  شناسان و مورخان تاریخ هنر،تالش شرق به این ترتیب، در نتیجة

شناخت و تحلیل آنها، ذیل  ای و تزئینی این بناها و شیوةهای اسالمی، عناصر سازهشد که آثار هنری و بناهای سرزمین

اهیمی چون ان، مفهای این گفتمگاههای اصلی یا گرهو درواقع دال هااین گفتمان معنایی جدید یافتند. مهمترین نشانه

گفتمانی، ذیل  یر آن بود. این مفاهیم در یک شبکةشمولی ونظاباوری، جهانینی، ذاتهای تزئهویت قومی، مشخصه

بندی شد؛ و معنایی احساسی و رمانتیک از هنر اسالمی تولید کرد که در آن هنر اسالمی شناسی، مفصلگفتمان شرق

 مان با تقویت یکدیگر درون یک شبکةمتمایز و فروتر از هنر غربی بود. مفاهیم کلیدی این گفتمان همز ای اساسا  پدیده

های ای، تنوع نظامگفتمانی برخی مفاهیم کلیدی دیگر نظیر زیباشناسی صوری )فرمی(، ساختار فضایی، ابداعات سازه

صیات طرد کرد. این خصوشمرد و طرد میمیای، مفاهیم فرهنگی و نظایر آن را کوچک معماری، خصوصیات منطقه

هایی شد گفتمان، در میدان گفتمان هنر اسالمی باقی ماند و در طی زمان منشاء کشمکش شده، بنا به ماهیت پدیدة

 مقاله پیرامون برخی از مهمترین آنها گفتگو خواهد شد. ادامةتا به امروز نیز در جریان است. در  که بعضا 

 گفتمان یک رد تحول بیستم؛ قرن -2

: 1386)احمدیان،  قرن نوزدهم با گذر زمان و تحت تأثیر عوامل متعددی نظیر ظهور رشتة دانشگاهی تاریخ هنر در نیمة

آوری آثار هنری، داری و جمعشناسی اسالمی و متعاقب آن رویکردهای جدید در موزه(، وقوع تغییرات در باستان33

ساز تاریخ هنر انتقال یافت. این انتقال خود زمینه شناسی به حوزةمردم بیستم، از حوزةالمی از اوایل قرن بررسی هنر اس

مطالعاتی بود. از اوایل  همترین تغییرات در عنوان این حوزةنخستین تغییرات گفتمانی در این حوزه نیز گردید. یکی از م

نیز « معماری مسلمانان»و « هنر مسلمانان»ظیر قرن بیستم در کنار کاربرد عناوین متداول قرن نوزدهمی، از عناوینی ن

« هنر اسالمی»طالح اص ر آثار نویسندگان آلمانی زبان،د شد، در همین دوران و به صورت محدودتر، عمدتا  استفاده می

                                                           
2 1 Essentialism 
2 2 Eugène Viollet-le-Duc 
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دوم قرن  اده از این اصطالح تا پیش از نیمة؛ اما همانگونه که در مقدمه نیز اشاره شد، استف23خوردنیز به چشم می

بر سر نحوة نامیدن این دوم قرن بیستم به تدریج نوعی اجماع گفتمانی  رسد در نیمةبه نظر میستم رواج نیافت. بی

میان مورخان تاریخ هنر شکل گرفت؛ اجماعی که سایر عناوین متداول پیش « هنر اسالمی»مطالعاتی تحت عنوان  حوزة

 24میدان گفتمان این حوزه طرد کرد. به عنوان مثال جان هوگاز آن را از رونق انداخت و به تعبیر تحلیل گفتمانی به 

عناوینی چون هنر عربی، هنر مغربی و هنر ساراسن  با رد  25شناسی هنر معماری در سرزمینهای اسالمیسبکدر کتاب 

)هوگ « ظاهرا هنر اسالمی به لحاظ جغرافیای تاریخی و هم از نظر تاریخ هنر تنها نام قابل قبول است»اظهار می دارد 

 (.190: 1375و مارتن، 

یکی از دالیلی که این دهد دوم قرن بیستم پیرامون اصطالح هنر اسالمی نشان می بررسی اظهارات مورخان هنر نیمة

تری بود که این تر بودن و بار فرهنگی گستردهدادند جامعنظران عنوان هنر اسالمی را بر سایر عناوین ترجیح میصاحب

وقتی به هنر »در این باب می نویسد  26واژه در مقایسه با سایر واژگان رایج در آن زمان دربرداشت. ریشارت اتینگهاوزن

یا در فرهنگها و جوامعی اند و کند که زیر نظر حکام مسلمان می زیستهاطالق می شود به اقوامی اشاره میتعبیر اسالمی 

اما تعبیر اسالمی، بر خالف ؛ انداسالمی بوده های خاص حیات و اندیشةثر از ویژگیاند که به شدت متأکردهزندگی می

(. 2: 1386گهاوزن و گرابار، اتین)«می هم اطالق می شودتعبیر مسیحی، نه تنها به یک دین که به یک فرهنگ عمو

المی دارد. وی معتقد است در هنر اسابراز می (1971) 28هنر اسالمیدر اثر خود  27مشابهی را ارنست کونل عقیدة

و  ثیری قویتر از جهان مسیحیت داشته و توانسته فراتر از عقاید دینی، آیینها و آداباشتراکات در معتقدات دینی تأ

مشابه چنین  (.6: 1368کونل، )رسوم کشورهای گوناگون جهان اسالم را در جهت روشن و مشخصی هدایت نماید 

ضمن توضیحاتی « هنر اسالمی»کند. وی ذیل عنوان بیان می (1996دائره المعارف هنر )در  29نظری را جین ترنر

  به یک ایمان یا عقیدةهنر به کار می رود، انحصارا  الصه صفت اسالمی زمانی که با واژةبه طور خ»تفصیلی می نویسد: 

ای کند که با پذیرش یا تحمیل آن، مجموعهژه اشاره نمی کند؛ بلکه به مجموعة پیچیده و متنوع فرهنگی اشاره میوی

 .(Turner, 1996: 172) «دار به ترکیبی خاص و متفاوت ارتقا یافتاز سنتهای فرهنگی و هنری قدیمی و ریشه

                                                           
ien, islamische Pers) 1923، سازی اسالمی در خراسانایران و هنر ساختمانشواهد این کاربرد را، از جمله، در آثار ارنست دیتز، نظیر  23

Baukunst in Churasan 1925، هنر اسالم( و (Die Kunst des Islamمی ،).توان مشاهده کرد 
2 4 John D. Hoag 

 ترجمه در که است ) 1975Islamic Architecture&1978( و ) 1965Western Islamic Architecture(دو کتاب  رندهیکتاب دربرگ نیا 25

 است( یفارس کتاب دوم بخش) دوم کتاب از واقع در آمده متن در ادامه در که یقول نقل. است شده منتشر فوق عنوان تحت و مجلد کی در یفارس
2 6 Richard Etinghausen 
2 7 Ernst Kuhnel 
2 8 Islamic Arts 
2 9 Jane Turner 
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شود، در واقع گشودن نوعی داللت های فوق دیده میدر قول «اسالم به مثابة یک فرهنگ»یدات مکرری که بر کتأ

هایی تثبیت شده گفتمانی جدید در باب هنر اسالمی است. گفتمان هنر اسالمی تا پیش از این زمان دارای نشانه یا دال

تا آنجا که از  عیف شدویکرد جدید، به تدریج، این ویژگی تضشناسی بود؛ اما با ظهور و شیوع ربا محتوای قومی و مردم

گفتمان هنر  نر بربر و غیره، به تدریج از حوزة، نظیر هنر ساراسن، هستم عناوینِ دارای بارِ قومیدوم قرن بی اواسط نیمة

ایاالت متحده رقم خورد، با نگاری هنر اسالمی در تاریخ  در حوزةکه عمدتا  اسالمی طرد شد. شاید این تغییر گفتمانی

ارتباط که در همین سالها نظراتش انتشار عمومی یافت، بی ، مورخ آمریکایِی تاریخ اسالم30نظرات مارشال هاجسن

 نباشد.

 اعتبار اما؛ بود اسالم خیتار ةدربار یعلم ةمقال نیچند ةسندینو و کاگویش دانشگاه در یاسالم تمدن یکرس استاد هاجسن

 مرگ از پس چندسال ،1974 سال در که است 31اسالم مخاطرات نام به یجلدسه یکتاب سبب به زیچ هر از شیب او

 ةگفت به بنا که بودآن  یسنت مفروضات یفراسو به حرکت و غربی شناسیاسالم نقد کتاب نیا در او هدف .شد منتشر او،

 است رویکردی ییگراعرب از هاجسن منظور (.109: 1390 ترنر،) بود یمتک یخیتار یشناسزبان و ییگراعرب به یو

 و داندمی 32اسالم ماقبل یعرب فرهنگ در امتداد را یاسالم فرهنگ و شماردرا هستة عربی می اسالم یاصل ةهست که

 ییهافرض نیچن تقابل با در. کندیم قلمداد یاصل ةهست نیابا  «گانهیب» را یونانی و یشام ی ورانیا فرهنگ عناصر

: 1390 ترنر،ست )هافرهنگ و عناصر بودن یاسالم ةمشخص شتر یب ی  عوامل و عناصر چه که دهد نشان دیکوش هاجسن

 یمعرف اسالم گوناگون یقلمروها ای ابعاد فیتعر یبرا را یدیجد یهاواژه اسالم مخاطرات کتاب در هاجسن (.110

 مناسبات از یامجموعهو منظورش  بردمی کار به «تیحیمس جهان» به ازای را« اسالم جهان» اصطالح او .کندمی

 «اسالم جهان» از ریتعب نیا در البته. دارند یاسیس و یفرهنگ چیرگیِ  نشانید و مسلمانان آن، در که است یاجتماع

از جهان  یآنان بخش یو نهادها انیهودیکه  همچنان ؛باشد داشته حضور است ممکن هم گرید یهافرهنگ انواع

داللت  مذهبی یا حتی فرهنگی خاصی هویت به ، از منظر هاجسن،«جهان اسالم» براین،بنا بود. ییاروپا تیحیمس

 نیا بیان یرا برا 33«مآبیاسالم» اصطالح هاجسن آمد.میکه فرهنگ از خالل آن به وجود  مجرایی بودبلکه  نداشت؛

 اسالم جهان ینهادـ یارتباط ةشبک به که آنجا تافرهنگی بود که،  مآب یاسالم فرهنگِاز نظر او، به کار گرفت.  یژگیو

در  است که سیاقی چنین در (.111-112: 1390 ترنر،) مشترک بود رمسلمانانیغ و مسلمانان انیم، باشد مربوط

                                                           
3 0 Marshall G. S. Hodjson 
3 1 The Venture of Islam. 

ای آداب و رسوم و جزیره در مقطع ظهور اسالم فاقد فرهنگ مادی غنی، حداقل چنانچه تا امروز شناخته شده، بودند؛ اما مجموعههرچند اعراب شبه 32

رسد آنچه هاجسن تحت ای از فرهنگ را میان آنان پدید آورد. به نظر میمیان اعراب حاکم بود که در مجموع گونه های شفاهی، نظیر شعر،ای سنتپاره

 شود.از آن یاد می «جاهلیت»همین فرهنگ است که در تاریخ اسالم عمدتا تحت نام  ندکاز آن یاد می «فرهنگ عربی قبل از اسالم»عنوان 
3 3 Islamicate 
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با تأکید بر اسالم  مجامع آکادمیک ایاالت متحده، در ،«یاسالم هنر»کاربرد اصطالح  روزافزون با توسعة 1970 هایسال

 .مواجهیم ،یا مذهبی خاص نیدنه  ی وفرهنگ یچون بستر

شناسی در دل یک گفتمان شرق شناسانه در ای از مردمشعبه ةمثابگفتمان تاریخ هنر اسالمی که نخست به درنتیجه

 بهشناختی مردمهای قومی و مایهیک گفتمان هویتی با بنقرن نوزدهم شکل گرفت، در طی قرن بیستم، به تدریج، از 

تر و تغییر ماهیت داد. در رویکرد جدید وجه فرهنگی به مراتب قوی دینیو  فرهنگیهای مایهبا بن تاریخی یگفتمان

آن هنر بود. به این دلیل است که اصطالح هنر اسالمی هنرهایی را  دینیشناختی، و حتی تر از وجه قومی، مردمغالب

شد نیز در برگرفت؛ نظیر فلزکاری تزیینی در شام های اسالمی و برای کارفرمایان غیرمسلمان ساخته میکه در سرزمین

(؛ یا Turner, 1996: 172شد )میالدی که با تکنیکی اسالمی برای حامیان و کارفرمایانی مسیحی اجرا می13قرن 

که  را ای معکوس این اصطالح طرحهای شهری و اشیای تزیینیمعماری کلیساهای منطقه جلفا در اصفهان. به گونه

 شد نیز در برگرفت؛ نظیر هنر دورة اموی در سوریه، دورةمسلمانان ساخته می توسط غیر مسلمانان و برای استفادة

 اری در کشورهای اسالمی در دوران معاصر.ترین آثار معممغولی در هند و برخی از برجسته

 های چرخش در یک گفتمانقرن بیست و یکم؛ نشانه -3

که بنا به  است. اصطالح هنر اسالمی« هنر اسالمی»قرن بیست و یکم شاهد وقوع منازعات و مجادالتی تازه در گفتمان 

ای ها شد؛ به گونهگفتمانی به شمار آورد، خود کانون برخی از این جدل ای تازه در این حوزةآنچه دیدیم باید آن را نشانه

گفتمانی جستجو  داد، راه حل را در حذف این نشانة متروپولیتن نیویورک رخ ای موارد، نظیر آنچه در موزةکه در پاره

و جاناتان  34می یعنی شیال بلرای برجسته در مقاله دو تن از مورخان هنر اسالبار این منازعات به گونهکردند. شاید اول

خود را  2003 سال در 36«قوارهیب ةحوز کی ةمطالع دری مالتأت :یاسالم هنر سراب» زیآم جدل عنوان تحت 35بلوم

هنر اسالمی در  حوزة تیوضع تفاوت رامونیپی کوتاه ةمقدم از پس سندگانینو پرآوازه در این مقالة .نشان داده باشد

 را خود ةمقالی اصل بحث 2003 سال در آن طِیشرا با ،شدند لیتحص مشغول در آن خود کهی هنگام ،1970سالهای 

 اصطالح رسد یم نظر به»: رندیگیم جهینت و پردازندیمی اسالم هنر فیتعر موضوع به ابتدا در نویسندگان .کنندیم آغاز

 کی نه است، منطقه کی نه. است مانده جا گریدی هرجا از که استی زیچ آن هر راحت و غلطی گذار نام ،یاسالم هنر

( رهبرانشان کم دست ا)ی آن مردم که استی زمان و مکانی بصر فرهنگ بلکه سلسله، کی نه جنبش، کی نه دوره،

 هنرنگاری تاریخ حوالتت تفصیلیپس از آن نویسندگان به بررسی  .(50: 1387بلر و بلوم، ) «بودند خاصی نید بانیپشت

                                                           
3 4 Shiela Blair 
3 5 Jonathan Bloom 

36 The Mirage of Islamic Art: Reflections on the Study of an Unwieldy Field دری مالتأت ،یاسالم هنر سراب» عنوان با مقاله نیا 

 منابع مقاله در آن مشخصات در این مقاله نیز مورد استتفاده بوده و که دهیگرد ترجمهی فارس بهی طاهر فرزانه خانم توسط« الیس حوزه کی مطالعه

 معادل عنوان به را «قواره یب» عبارت دادند حیترج گاننگارند داست،یپ مقاله متن از که سندگانینوی ها دغدغه به توجه با اما ؛است آمده حاضر

"Unwieldy" دنبر کار به. 
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استعمار شکل  ةباب اسالم و فرهنگ آن در بوتهای غربی در دیدگاه»با تصریح به این نکته که  پردازند واسالمی می

 نوشتةکنند. نویسندگان حجم زیادی از های مختلف بررسی میتحوالت را در دوره این (،51: 1387بلر و بلوم، ) «گرفتند

. پردازندهای این حوزه میپایان به بحث از چالشدر  داده،هنر اسالمی اختصاص  ةد را به بررسی ده رویکرد در زمینخو

به چهار چالش  بلر و بلومرود. این مقاله نیز به شمار می هایبخش برانگیزترینچالش یکی از حالدر عین این بخش

های پیِش روی رشته است. اولی به گستره و موضوعات تحت پوشش کنند که از نظر ایشان مهمترین چالشاشاره می

 گردد. از نظر نویسندگان چتر هنر اسالمی تنها برای پوشش زمان و مکانی معین در قرون میانههنر اسالمی بازمی حوزة

معتبر است. زمانی  ،گیردرا در برمی سیزدهم /مغول در قرن هفتم ةتا حمل هشتم میالدی /از قرن دوم هجری که تقریبا  

اما پس از  (؛68: 1387بلر و بلوم، )«نوشت و در سمرقند نقد کرد شد چکی را در قرطبهمی»که به تعبیر نویسندگان 

از منظر  .گرددشویم این امر غیرممکن میمعاصر نزدیک می ةاسالمی دشوار است و هرچه به دور آن سخن گفتن از هنر

نویسندگان  .داردهنر اسالمی ن حوزة ربطی به سخن گفتن از تحوالت هنر معاصر در کشورهای اسالمی اساسا  ایشان

ر و شرق التغی  ةبا انگار مشناسان قرن نوزدهشرق شباهت به نگاهاندیشند نگاهشان بیمعتقدند کسانی که غیر از این می

که هنر  ترین مفهوم آنآموزش هنر اسالمی در وسیعبلر و بلوم معتقدند که  (.87: 1387بلر و بلوم، ) بدون تاریخ نیست

 انجامیده این حوزه «قوارگیبی»به  ،دهدوسیع از زمان، مکان و انواع هنرها مورد بحث قرار میای اسالمی را در گستره

وارثان گفتمان بلر و بلوم، چون  .بینندمیان هنر اسالمی و دین اسالم می ة. دومین چالش را نویسندگان در رابطاست

های بسیار متنوع دوم قرن بیستم، معتقدند هنر اسالمی نه هنر یک دین که هنر فرهنگی با جلوه فرهنگی نیمة-تاریخی

رک تمام محققان مشت ةتوان آنها را دغدغهای نظری نیستند و می. سومین و چهارمین چالش چالشو گاه متضاد است

ط سیاسی آن روز دسترسی به آثار با توجه به شرای ةیا دانست. اولی مربوط است به نحونقاط دن ةهنر اسالمی در هم

در دسترس قرار دادن  وارائه  جذب حمایت، و دیگری مربوط به چگونگی سفانه امروز بدتر نیز شدهأکه مت خاورمیانه

 تولیدات این عرصه است.

، گلرو اسالمی هنر متأخرترِ حوزة محققانتر به این مقاله را چند سال پس از انتشار آن دو تن از مفصل دو پاسخ نسبتا  

 ةمقال ةبخش عمداوغلو، محقق اهل ترکیه و استاد دانشگاه هاروارد آمریکا، نجیب دند.دا، 38اطو ناصر رب  37اوغلونجیب

و رویکردهای  موروثیهای هنر اسالمی: گفتمان ةانگار»ماری و هنر اسالمی را، با عنوان نگاری معتاریخ ةخود در زمین

بلر و بلوم اختصاص  سرابِ ةو در قالب یک سخنرانی ایراد شد به نقد و پاسخ به مقال 2010بار در سال که اولین 39«جدید

معماری و هنر اسالمی را آشکار می نویسیتاریخ زةسراب در واقع تنشهای درونی حو ةنجیب اوغلو مقال عقیدةبه داد.

هایی که در یک سر آن مورخانی چون بلر و بلوم قرار دارند و در سوی دیگر . تنش(Necipoglu, 2012: 9) کند

                                                           
3 7 Gulru Necipoglu 
3 8 Nasser Rabbat 
3 9 The Concept of Islamic Art: Inherited Discourses and New Approaches 
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ها رویکرد کلفرض. یکی از این پیشانددر این حوزه هافرضپیش برخیکه به دنبال تغییر  محققان چون نجیب اوغلو

 را به آن اختصاص داده خود ةمورد بررسی در مقال ، از ده رویکردِشمولی است که بلر و بلوم اولین رویکردنگر یا جهان

اسالمی  هنرمطالعات  ةکه مشخص شمولیجهاناین  ازبا نوعی حسرت  ایشان )بلر و بلوم( نجیب اوغلو ةبه عقید .ندبود

کنندهبه طرز ویران را به بعد در این حوزه 1970های توسعه از این روکنند و یاد می است، 1970های پیش از در سال

تاریخ هنر اسالمی  ةتوسع»: معتقد است. در مقابل نجیب اوغلو (Necipoglu, 2012: 10) خوانندمی «قوارهبی»ای 

ای به راستی جوان و حوزه ةبلوغ فزایند ةمن، نشان ةکانونی و تا حدی منسجم، به عقید ای چند صدایی، چنددر عرصه

نام رشته  بهراجعبه بحث بلر و بلوم  او. (Necipoglu, 2012: 1« )ای متالطم و در بحرانج است نه عالمت رشتهمهی 

 نویسدپردازد و مینیز می «ای بد تعریف شده استههنر اسالمی نامی فقیر برای حوز»و اینکه 

ای است؟ آنگونه که قوارهراستی یک سراب است؟ و به هر جهت تا چه حد رشته بیآیا هنر اسالمی به

محققان  ة، پیش از اینکه این رشته به وسیلکننددرستی مالحظه مینویسندگان ]منظور بلر و بلوم است[ به 

هنر اسالمی در شکل کلی وجود  ةهای اسالمی برای مطالعاروپایی ابداع شود، هیچ سنت بومی در سرزمین

مطالعه  تواند عنوان کند در عالم مسیحیت هم سنت بومی برایاما با استداللی مشابه، هرکس می؛ نداشت

مدرن تاریخ هنر در اروپای قرن نوزدهم  ةپیش از پیدایش رشت 40شمولهمه ةهنر غرب به مثابه یک حوز

 یویژگی عجیب و غریب مدرن ةفراگیر از هنر اسالمی پیش از دوربنابراین غیاب یک مفهوم ؛ وجود نداشت

یکسان، به  که در زمانی حدودا  ستتر از سراب هنر غربی نیما نیست. حداقل ابداع آن خیلی غریب ةدر رشت

کننده است گذاری مبهم هنر اسالمی البته گمراهابداع شد. نام ،اشهای فرعی غیر غربیزیرمجموعه انضمام

رسد یک اجماع عمومی وجود تری نیز یافت نشده است. به این ترتیب به نظر میکنندهاما هیچ جایگزین قانع

اند، از جهات بندی شدهدار دستهلهأای که تحت این عنوان مسو چندوجهی متنوع ،های بصریدارد که فرهنگ

ترکیب هر  بر یا ؛تنوع تأکید کند یا بر خواه کسی ترجیح دهد بر وحدتبه یکدیگر تعلق دارند؛  زیادی قطعا 

خیلی متفاوت  . با این مالحظه هنر اسالمیشودمی بیان «کثرت در وحدت»مرسوم با اصطالح  ةدو که به شیو

بخش که بسیاری آن را از خود قواره با برچسبی نارضایتاز هنر غربی نیست، موضوعی به همان اندازه بی

 (.Necipoglu, 2012: 10-11) دانند، بدون آنکه جایگزین بهتری مطرح کرده باشندنمی

ای ساده به نظر برسد، برای تسکین دهکه به تعبیر خود او ممکن است به طرز فریبن نجیب اوغلو سپس سه گام عملی را

به  41چند فرهنگی« تمدنی» ةمجموع ةهنر اسالمی به مثاب ةنخست آغاز تفکر دربار :کندشرایط موجود پیشنهاد می

گسترش یافته به  اندیشند( یا فرهنگ دینیِ)نظیر آنچه سنت گرایان می یدین یهنر ةجای مجسم کردن آن به مثاب

                                                           
4 0 All-encompasing 
4 1 a multicultural “civisational” 
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و  ؛هنر اسالمی 42عیار تشخیصگام دوم بازاندیشی در م ؛کنند(گرایان تصور می)آنگونه که تاریخنژاد مردمان هم ةوسیل

 (. ,2012Necipoglu :12) است 43نگاریزمان ةدهندگام سوم بازترسیم این حوزه از خالل اصول ساختار

 فراهم آوردسراب  ةبه مقال یپاسخ کرد نجیب اوغلو سعی ولی از منظری متفاوت با انتقادیمورخ دیگری که با رویکرد 

آقاخان برای معماری اسالمی در دانشگاه  ةو مدیر برنام آقاخان ةسسؤاستاد م ،اط سوری االصلاط است. رب ناصر رب 

 2011بار در سال که اولین 45«معماری اسالمی چیست؟باالخره »خود با عنوان  ةآمریکاست. او در مقال 44ام.آی.تی

ر اسالمِی بلر و سراب هن قالةم ای غیرمستقیم بهگونهتا به ، تالش کردشد تجدید چاپ 2012و سپس در سال  منتشر

اش را به جای هنر اسالمی به مقاله کند و حتی حوزةبه این نکته اشاره نمی . هرچند او مستقیما بلوم نیز پاسخ دهد

کند به دنبال آن است تا با بررسی انتقادی داستان شکلتصریح می کند، اما در عین حالمعماری اسالمی محدود می

 و با این تصریحِ (؛Rabbat, 2012: 1کند )بیان  «قوارهبی» ةظر خود را پیرامون این رشتگیری معماری اسالمی ن

 هنر اسالمی است. پاسخ به کدام دسته مباحث در حوزة او در پی کند که مقالةکنایی تا حد زیادی روشن می

 هایسال به تاثیر تحوالت 46«نگاری مقتدر معماری غربیتاریخ» ةند تکوین معماری اسالمی تحت سیطربا بررسی رو اطرب 

در ایجاد فهمی متفاوت از مقوالت فرهنگی  (،1978شرق شناسی )، با نام سعید ادوارد و به صورت خاص کتاب 1980

ی اسالمی معمار در اسالم نقش» لؤاسگیرد و نتیجه می پردازدمیو تاریخی مربوط به شرق، از جمله معماری اسالمی، 

 افتهین خور دری پاسخ لیدل نیهم به و شده دهیفهم بد متعاقبا   و طرح نامناسبی بستر در که استی الؤس «ست؟یچ

 نقش» و «است؟ چهیی اروپای معمار در تیحیمس نقش» الِ ؤس دو انیم ةسیمقا به مطلب نیا حیتوضی برا او. است

ی لیخ» ،ءآرا اتفاق به و بیترت به ال،ؤس دو نیا به پاسخ دیگویم و زندیم دست «بود؟ چهیی اروپای معمار در تیحیمس

 47ییِ اگرایدن و رنسانس ةواسط به که استی گسست لیدل به تفاوت نیا که دهدیم حیتوض و است «ادیزی لیخ» و «کم

پدید  نید از کامل یگسست هرگز اسالم جهاندر  آنکه حال آمد، وجود بهی غرب جامعه و تیحیمس انیم آن متعاقب

 مدرنیتة ةتجرب ؛ در جهان اسالمرا یصنعت انقالب نه و ی را از درون وجدان کردروشنگر عصر نه جهان اسالم .نیامد

. کند نیتضم را آن آسان ای کامل رشیپذ که ی بوده استمحل فکریِ یهاشهیر فاقد و یواردات و خرأمت یاتجربه سکوالر  

بسیاری  ؛ اماکردند رد را آن یکسره یاعده. کردند مقاومت سکوالر مدرنیتة مقابل در اسالم جهان متفکران بیشترِ

 متعادل ایمدرنیته دنبال به آنان. کنند منطبق یاسالم جوامع بگذرانند و با اوضاع و احوال نید یِصاف از را آن کوشیدند

ی هاکشکمش خالل از. پذیرای آن باشد مسلمانان بیشتر یِ نید التیتما که بودند سکوالر یهادایبن یاریبس از یعار و

 مدرن هایابزار و هاروش مسلمانان اگر یحت .آمد دربه -خوردهشکست نه اما- افتهیرییتغ اسالم ،مدرنیته با چنینیاین

                                                           
4 2 rethink the canon 
4 3 chronological structuring principles 
4 4 MIT (Massachusetts Institute of Technology) 
4 5 What Is Islamic Architecture Anyway? 
4 6 The Authoritative Historiography of Western Architecture 
4 7 Secularism 
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 رفتار ،یاجتماع روابط به یدهشکل در و چه مسلمانان دیعقا و یاخالق اصولِ اِعمال در، چه اسالم امروزه کنند اریاخت

 اطرب  به عقیدة. است همچنان نیروی اصلی آنان، یِجمع استیس و تصورات ،یفرد

 .استی خیتار ةساد تیواقع کی ست،ینی ارزش قضاوت کی ]جایگاه تاثیرگذار اسالم در میان مسلمانان[ نیا

 بردنی پی برا اسالم جهانی هافرهنگ ،یایپو مشخصا  اما ،متناقضی تاحد بِیترک شرحِ و دنیفهم امروز

. است الزم ،کنندیم لیتعد را گریکدی و تعامل هم با سکوالر مدرنیسم غربی و مذهب کهی متقابلی راهها به

ی معمار» اصطالح در را «یاسالم» ةکنند لیتعد نقش میتوانیم چگونه ما که استی راه چنین فهمی

 در که نهاآ ژهیو به کند،یم دیتول اسالم کهی سبک و فرم ةنشان ضرورتا  اصطالح نیا. میکن درک «یاسالم

 فیعرت در مذهبی ماندگار ةنشان عوض در بلکه ست؛ین است، پنهانی عالی خیتاری هامثال و سنت قالب

ی روهاین گرید و تهیمدرن بای هماهنگ در خواه و رقابت در خواه اسالم، جهان دری زندگی هاجنبه ازی اریبس

 (Rabbat, 2012: 14) .است معاصری اجتماع-یفرهنگ ةعمد

کید می أداند و تدار تا زمان حال میکه دامنه اط تاریخ معماری اسالمی را چیزی نه مربوط به گذشتهبه این ترتیب رب 

را بیان میاسالم هرگز از اینکه جزء تشکیل دهنده ]جامعه[ باشد، باز نایستاده است، هرچند راههایی که خود »کند 

اط در تفسیر خود از به رسمیت رب  .(Rabbat, 2012: 15) «کند در خالل زمان و مکان به شدت تغییر کرده است

نیرویی تاثیرگذار در معادالت هنر اسالمی، نه تنها در گذشته بلکه در همین حال حاضر، تنها نیست  چونشناختن اسالم 

 کنند.یی میأنیز با او هم ر 48شاو هنر اسالمی نظیر وندی و برخی از مورخان پسامدرنِ

–یخیتار چهارچوب ضرورت کنار گذاشتن 49«یعموم گفتمان و سمیسکوالری: اسالم هنر خیتار در اسالم» ةمقال در شاو

 ,Carey & Graves) کندیم مطرح داشته، سلطهی اسالم هنر خیتار همطالع ها بردههی برا کهرا  50یسکوالری هنر

 هنر خیتاری برای دین مدل کی امکان برابر در شدت به حوزه نیا اندرکاران دست ازی اریبس که یحال در .(13 :2012

با  اوش ؛دهندیم نشان واکنش گرفت، شکل ستمیب قرن دوم ةمین در که ییگراسنت نگاه ةسلط از زیپره جهت ،یاسالم

 را هنر اسالمی ةحوز در اسالم نقش از تردهیچیپ و دیجدی تخصص گفتمان کی اخیر ارجاع به برخی تحوالت دو دهة

 دینی روشنفکرانة هایبرداشت روایتی برا رای اسالم هنر تیظرف تواندمی . از نظر شاو چنین گفتمانیکندیم پیشنهاد

دست یافت که  یاسالم هنر و اسالم از تر رنگارنگی شرح هب توانو به یاری آن می کند تیتقو 51یماد فرهنگ از

 :Carey & Graves, 2012) ستدیبا« ییادگرایبن وی شناس شرق بطن در نهفتهی اسالم باوریذات دربرابر» همزمان

14.) 

                                                           
4 8 Wendy Shaw 
4 9 The Islam in Islamic art history: secularism and public discourse 
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5 1 Material Culture 
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که در آن اتینگهاوزن هنر اسالمی را  کندقولی نسبتا طوالنی از اتینگهاوزن آغاز میوندی شاو مقاله خود را با نقل

شمرد. شاو های اسالمی، میو مهمتر از میادین نفتی یا موقعیت استراتژیک سرزمین مهمترین سفیر برای جهان اسالم

یابد، تر میهای پیش از خود همدالنهبا پرداختن به دیدگاه فرهنگی نهفته در این قول، هرچند آن را نسبت به دیگاه

-Shaw, 2012: 1داشته است )نظرانش موفقیت اندکی نیتی و آگاهی صاحبرغم خوشمعتقد است این دیدگاه علی

م شاو در این دیدگاه اسال داند. به عقیدة(. شاو مهمترین دلیل این عدم موفقیت را در نوع فهم این دیدگاه از اسالم می2

شود. او درک می ،ای از اساس متفاوت با فرهنگ غرب و فرهنگی متعلق به دورانی طالیی، اما سرآمدهمقوله به مثابة

مرزی قاطع میان اسالم، آنگونه که  52های جریان سکوالر مسلطروایتیدگاه با به کار بردن یکی از کالنگوید این دمی

مقابل شاو تالش دارد به جایگاه  (. درShaw, 2012: 2کشد )و اسالمِ مسلمانان امروز می یابددر هنر اسالمی تجلی می

 53«بیرون انداختن»را، به تعبیر خود، با اجتناب از خواهد این کار در هنر اسالمی نگاهی دوباره بیندازد و می «اسالم»

(. شاو معتقد است تغییر نام اسالم در اصطالح هنر Shaw, 2012: 2اسالم از کشتی هنر اسالمی به انجام رساند )

ر نخواهد داد. به می را تغییمحققان هنر اسال باورانةو تعصبات ذات ]با اسالم[ اسالمی ارتباط بصریِ موضوعات این هنر

های زیباشناسانة هنر اسالمی با تأکید صرف بر جنبة مادی تبادالت وسیع زمانی و مکانیِ شباهت عقیدة او توضیح گسترة

کرد، انجامیده فرهنگی که به جهان اسالم خدمت می و دینیِ ادبی، فلسفی کة درهم تنیدةبه نادیده گرفتن شب فرهنگی

دهد. شاو درپی طرح این همان موضوعی است که کانون مرکزی بحث شاو را تشکیل می(؛ و Shaw, 2012: 12است )

و هم فهم  غربی، در فهم دیگر فرهنگهای بصری 54گفتمانی جدید است که همزمان هم هنجارهای دنیوی مسلط

تاریخ  اسالم در حوزة(. او به دنبال عرضة مفهومی از Shaw, 2012: 12کند )ضدمدرن بنیادگرانه از اسالم را رد می

کند. به اعتقاد شاو های تاریخی و معاصر جهان مطرح میای میان فرهنگکه اسالم را چون واسطه هنر اسالمی است

وضوح از تنوع فرهنگ و عمل اسالمی صحبت ها تا زمان حاضر، بهتنوع فراوان فرهنگ مادی جهان اسالم، از سرچشمه

کید برتفاوت رسمی میان هنر اسالمی گرایانه و همزمان تأهای رسمی بنیادوع ذیل گونهکند. به جای قراردادن این تنمی

های فرضارائه دهد که پیش و هنر غربینظری از تفاوت میان هنر اسالمی  یفهم تواندو هنر غربی، تاریخ هنر اسالمی می

ای عقالنی که بیان م چون حوزهاسال (. از نظر شاو فهمShaw, 2012: 30حاکم بر این حوزه را به چالش کشد )

های بر تفاوت ، شناختی فراهم خواهد کرد که صرفا  اش متفاوت از غرب، اما دارای میراث کلی مشترک با آن استهنری

های مشترک فلسفی و کند؛ بلکه ریشهکید نمیسازد، تأرسمی که فرهنگ اسالمی را از اشکال هنری غربی بیگانه می

 (.Shaw, 2012: 32دهد )نیز نشان می دینی اسالم و غرب را

                                                           
5 2 A metanarrative of triumphal secularism 
5 3 Jettisoning 
5 4 Hegemonic 
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تعریف اسالم است. فارغ از  وسیله مالحظة دوبارةگام اول در این تالش تجدید نظر در تمایز میان فرهنگ و دین و بدین

اعمال دینی و تولیدات فرهنگی است.  چون هردین دیگر، شامل هر دو جنبة ن یافته اسالم،ها تعی آنچه در قالب نظریه

 ای عرضهمحصوالت فرهنگی شود، بلکه در قالبدر اصول بنیادی و تفاسیر نظری آن خالصه نمی بنابراین اسالم صرفا  

 ,Shawثیر گذارد )شود، تأهای گوناگون فهمیده میکه در سیاق تواند بر کیفیت آن اصول عقیدتیشود که میمی

ناپذیر تاریخی، فرهنگی، اسالم نه یک ساختار انعطاف»گوید گفتمان فاکال می تحت تأثیر نظریة(. شاو، 31 :2012

واسطه آنها و به کنددوزد، آنها را بیان میاست که این ساختارها را به یکدیگر می ی سیالدینی یا دنیوی بلکه گفتمان

مدِت مدرنیسمِ قرن بیستمی جانبی کوتاه فراوردةیک  شود. در جهانی که نظریة سکوالریسم به مثابةبیان می

تاریخی بلکه در سیاق  تنها در دورةآموزندة حاصل از فرهنگی فراقومی، نه عامل مرکزیِ رسد، اسالم باید چوننظرمیبه

های موجود گفتمان تاریخ غنی کردن نحله»گیرد (. او سرانجام نتیجه میShaw, 2012: 32« )مدرن، فهمیده شود

ی، خواه های فلسفی و الهیاتی سنت اسالمی به آن نه تنها بر تفکر ما پیرامون هنر اسالماسالمی با افزودن انگاره هنر

که  صورت ]فرم[ و بازنمایی آن االِت کلیدی فلسفی پیرامون طبیعتِگذارد بلکه سؤثیر میچون تاریخ یا چون هنر، تأ

فراتر از انگ  که کشد؛ سواالتیو فرهنگی معاصر است، پیش می خیهای هنری، تاریمربوط به طیف وسیعی از فعالیت

« غربی و یا فرهنگ مدرن و باشد، یا فرهنگ اسالمی ، خواه فرهنگ بومیاست بر یک آرایش فرهنگی 55دیوانگی زدن

(Shaw, 2012: 34.) 

توان پی برد بخش در باال آمد، می آنای از که خالصه از قرن بیست و یکمهنر اسالمی در آغ با نگاهی به منازعات حوزة

که طی دو سده شکل گرفته و تا حد زیادی تثبیت شده بود، در  های گفتمانی این حوزهمهمی از مفروضات و نشانه

 انگارة»بلر و بلوم با طعنه به خالل این منازعات دستخوش مجادله و تغییر قرار گرفته است. از سویی مورخانی چون 

گیرند و از سوی دیگر باوری نهفته در سنت گفتمانی هنر اسالمی را به پرسش میذات« بدون تاریخر و شرق التغی 

 ،اسالمی گرای نهفته در مطالعات هنراوغلو با کنایه به دلتنگی بلر و بلوم برای رویکرد کلمحققانی چون نجیب

ی مطالعات هنر اسالمی نیز از تیررس نقد فرهنگ-کشند. بُعد تاریخیشمولی گفتمان هنر اسالمی را به چالش میجهان

و وندی شاو، با نقد چارچوب سکوالر، این بُعد از  منتقدان دور نمانده و کسانی چون رب اط، با برجسته کردن نقش دین

نقدهای فوق، در مقایسه با نقدهای قرن بیستمی، در همین حوزه،  اند. مجموعةگفتمان هنر اسالمی را نیز به نقد کشیده

رسد. نقدهای قرن بیستم تنها به طرد برخی ابعاد قرن نوزدهمی گفتمان هنر تر به نظر میتر و بنیادیسیار جدیب

بندی گیری برخی ابعاد جدید انجامید؛ و مشخصات بنیادی این حوزه، یا به تعبیر تحلیل گفتمانی، مفصلاسالمی و شکل

تر اشاره شد، بهترین گواه بر این که پیش شمولیباوری و جهانآن را تغییر جدی نداد. تداوم حیات ابعادی نظیر ذات

 مدعاست.

                                                           
5 5 Straightjacket 
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بندی این حوزة گفتمانی را تحت رسد فرایند انتقادی آغاز قرن بیست و یکم تا حد زیادی مفصلدر مقابل به نظر می

نیز دچار چالش گردیده؛ چالشی گاهی آن، نظیر خود اصطالح هنر اسالمی، های گرهثیر قرارداده تا آنجا که برخی نشانهتأ

ای از آن ارزیابی کرد. به این ترتیب بسیاری از توان نشانهمتروپولیتن را می ییر نام گالری هنر اسالمی در موزةکه تغ

، در حوزة هنر اسالمی را داشتند، در هایی با معانی ثابتهایی که پیش از این حکم بُعدهای گفتمانی، یعنی نشانهنشانه

نگاه نخست رویداد فوق را به اند. هرچند ممکن است در گفتمانی به عناصری چندمعنایی در این حوزة تبدیل آستانة

در یک  رسدبه نظر می هنر اسالمی است ارزیابی کرد، اما ای که مقدمة فروپاشی حوزةریختگیآشفتگی و درهم منزلة

های جدیدِ گفتمانی بندیبندی یا مفصلی ظهور مفصلای برابرداشت تحلیل گفتمانی بایست رویدادهای فوق را مقدمه

فروپاشی و اضمحالل یک گفتمان  یب چنین رویدادهایی نه تنها نشانةهنر اسالمی به شمار آورد. بدین ترت در حوزة

 تواند شاهدی بر تحرک و پویایی درونی آن باشد.نیست که می

 

 گیرینتیجه

یک گفتمان بیش از آنکه محصول واقعیتهایی در جهان بیرونی باشد،  چون« هنر اسالمی»دهد بررسی حاضر نشان می

هایی است که در ادوار مختلف پیرامون این واقعیات به عمل آمده و انعکاس بیرونی خود را در قالب زبان محصول اندیشه

شناسی برخاسته از و مردم شناسیگفتمانی در قرن نوزدهم تحت تاثیر چارچوب شرق ةاین حوزو گفتمان یافته است. 

 یشناختی به رویکردمردم-ای را از رویکردی هویتیآن، شکل گرفت؛ و در قرن بیستم جابجایی آرام و درون گفتمانی

مطالعات   در حوزةخصوصا  ،تازهی هاشهیاند ظهور با فرهنگی تجربه کرد. در سالهای آغازین قرن بیست و یکم و-تاریخی

این گفتمان، از چارچوب  جه شد. بسیاری از ابعاد تثبیت شدةتری مواانتقادی، گفتمان هنر اسالمی با نقدهای جدی

گری تاریخِی آن، در خالل این نقدها به پرسش کشیده شد و از دل این فرایند پرسش-شناسانه تا رویکرد فرهنگیشرق

رویکردهای تازه هنوز  رچند این فرایند پرسشگری و مجموعةدید آمد. ههنر اسالمی پ رویکردهایی نو و تازه به حوزة

ای که به تعبیر باربارا برند هنر اسالمی پدید آورد، به گونه تمانی جدید و مورد توافقی در حوزةبندی گفنتوانسته مفصل

بندی توانسته مفصل (، اماKarawala, 1996, p51ای متفاوت است )امروز هنر اسالمی برای افراد متفاوت مقوله

توان ای آن را تا حد زیادی دچار تغییر و نوسان سازد. از منظر تحلیل گفتمانی چنین نوساناتی را میمستحکم و دو سده

به شمار آورد؛ چیزی که  های معنایی تازهگیری َبستهای موقت درون گفتمانی و شکلای برای فروپاشی بَستمقدمه

توان در آراء تر از هرجا میبندی را روشنهای جدید است. چنین مفصلبندییا مفصلبندی ظهور مفصل خود مقدمة

 اط و شاو دید که به برخی از مهمترین آنها در این مقاله اشاره شد.محققان پسااستعماری چون نجیب اوغلو، رب 
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خود را از استاد ارجمند جناب آقای دکتر مهرداد قیومی بیدهندی  زم است سپاس و قدردانی ویژةال تشکر و قدردانی:

که در دو نوبت ضمن خواندن مقاله نکات  ابراز داریم. این مقاله بسیار مرهون دقت نظر و رهنمودهای ارزنده ایشان است

 مهم و ارزشمندی را به نگارندگان گوشزد کردند.
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Abstract 

The present paper is dedicated to investigate the field of “the history of Islamic Art” in 

three periods of time. It is intended to explain the root of some of the established disputes 

in this field, including the recent dispute over the own term “Islamic Art”. After 

presenting some preliminaries on the subject of discourse analysis, which is the tool for 

theoretical analysis in the present paper, it investigates formation, evolution and signs of 

turning of discourse of Islamic Art in three periods of time: nineteenth century, twenty 

and twenty first centuries. 

This paper shows “Islamic Art”, as a discourse, is produced from thinking about external 

reality more than reality itself. These thoughts, gradually, have reflected in format of 

language and discourse. The Islamic Art discourse formed in 19th century under 

orientalism. It had a mild inter-discourse paradigm shift from anthropological approach 

to historical approach in 20th century. Then, in the early 21th century, it faced with serious 

critiques that questioning many of fixed aspects of this discourse from orientalism 

framework to historical-cultural approach. This questioning process shows the formation 

of new approach, or even, new discourse in this field. The research method in this paper 

is historical method and for analyzing data was used from discourse analysis theory  


