
166

مه
ــ

جـ
ــر

ت
ش

ــ
ــ

بخ

تأماتی در باب مطالعه  ی هنر اســامی

نویسنده: اولگ گرابار
مترجم: سینا علیزاده 1

پنــج ســال پیــش، در مقالــه  ای مفصل بــرای جمع  بندی 

چندیــن روز جلســه و گردهمایی با همکارانــی از تمامی 

شــاخه  های مطالعــات اســالمی، در جســتجوی تعریــف 

امکان  هــای  و  نیازهــا  محدودیت  هــا،  دســتاورد  ها، 

مطالعــه   هنــر اســالمی و باستان  شناســی بــودم.1 یکــی 

از ایــن مــوارد مــورد نیــاز، یــک مجلــه بــود. نشــریه  ای 

ــا در تمــام  ــه ارزان  قیمــت باشــد ت را پیشــنهاد دادم ک

جهــان مســلمان و هرجــای دیگــری کــه هنــر اســالمی 

ــا گــردآوردی می  شــود، در دســترس باشــد.  مطالعــه ی

دیگــر  و  کتاب  شناســی  اطالعــات  کــه  نشــریه  ای 

معلومــات کاربــردی را دربــاره   پژوهــش و تفکــر در ایــن 

زمینــه فراهــم کنــد و محلــی بــرای تبــادل اطالعــات و 
ــر اســالمی باشــد.2 ــون هن ــا پیرام ایده  ه

ــرای آن  ــخی ب ــس« پاس ــرات، »مقرن ــی تغیی ــا بعض ب

نیــاز بــود. شــرح وقایــع ســاالنه  ای از فعالیت  هــای 

ایــن رشــته، نیازمنــد شــبکه  ای از همکاری  هاســت کــه 

ــِی قیمــت در  ســاخته   شــدنش زمــان می  خواهــد. ارزان

حیــن تــورم اقتصــادی، هــدف تقریبــا ناممکنــی اســت. 

ــان  ترین کار  ــا آس ــات و ایده  ه ــادل اطالع ــی، تب از طرف

ــن  ــاً نیازمنــد ای ــرای انجــام اســت؛ ایــن تبــادل صرف ب

اســت کــه محققــان، منتقــدان یــا تیم  هــای تحقیقاتــی، 

تمــام داده  هایــی کــه گــرد آورده  انــد را بنویســند، هــر 

ــا  ــح ی ــر توضی ــد و ه ــد کرده  ان ــه تولی ــه  ای ک فرضی

نتیجــه  ای کــه بــه آن رســیده  اند. امــا از طرفــی دیگــر، 

ایــن کار یکــی از مشــکل  ترین و چالش  برانگیزتریــن 

ــادِل  ــاِی تب ــن فض ــِت ای ــرای موفقی ــت. ب فعالیت  هاس
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ــی  ــد از انتظارات ایده  هــا دو شــرط وجــود دارد: اول، بای

ــک  ــای آکادمی ــرون حلقه  ه ــراد، در درون و بی ــه اف ک

ــود؛  ــد، آگاه ب ــده دارن ــات فراهم  ش ــا و اطالع از ایده  ه

دوم، بایــد نســبت بــه طبیعــت ذاتــی داده  هــا در زمینــه   

ــن  ــود. اولی ــال ش ــیت الزم اعم ــالمی، حساس ــر اس هن

ــی  ــای تحقیقات ــه فعالیت  ه ــد ک ــن می  کن شــرط تضمی

بــرای گفتــار معاصــر معنــادار خواهنــد بــود. شــرط دوم 

ــکان  ــه ام ــوال  هایی ک ــیدن س ــان را از پرس ــم محقق ه

ــاز مــی  دارد.  پاســخ دادن بــه آن  هــا موجــود نیســت ب

ایــن مقتضیــات واضــح بــه نظــر می  رســند، امــا پیامــد 

ــژه  ــده و وی ــر اســالمی پیچی ــه هن ــرای مطالع ــا ب آن  ه

اســت. بــا اینکــه مــا خالصانــه امیــد بــه تبادلــی فکــری 

ــدی باشــد، انتظــار  ــی از رنجــش و تن ــه خال ــم ک داری

ــر  ــه نظ ــه ب ــا نامعقوالن ــی موضوع  ه ــت در تمام موافق

می  رســد و اشــتباه اســت کــه فــرض کنیــم می  توانیــم 

ــالص  ــک خ ــخصی و ایدئولوژی ــای ش از پیش  داوری  ه

شــویم. بــا ایــن وجــود، امــکان ایــن هســت کــه 

ــاوت  ــای متف ــا و نقطه  نظره ــیم مخالفت  ه ــدوار باش امی

بــه طــرز خالقانــه  ای بیــان شــوند.3 شــکل شــماره  های 

آینــده   ایــن مجلــه بــه ایــن بســتگی دارد کــه چگونــه 

ایــن جدل  هــا و بحث  هــا بــه طــرز موفقیت  آمیــزی 

ــن  ــن در ای ــداف م ــان، اه ــن می ــد. در ای ــن یابن تکوی

جســتار، تأمالتــی در بــاب دو مقتضــای انتظــار و 

ــر در  ــاره   بعضــی از تجــارب اخی داده، اظهارنظــری درب

ــاری و  ــای معاصــر در معم ــات و روش  ه ــه تحقیق زمین

همچنیــن، ارائــه   چنــد رویکــرد بــرای تحقیقــات بعــدی 

ــا در کشــورهای مســلمان اســت.  ــخ هنره تاری

بیســت و پنــج ســال فعالیــت در ایــن رشــته، نظــارت 

و راهنمایــی چندیــن رســاله   دکتــری و بی  شــمار 

ــه  ــده ک ــث ش ــخنرانی، باع ــوزش و س ــاعت  های آم س

ــه  ــوال  هایی ک ــی س ــات و ویژگ ــیر تحقیق ــاره   مس درب

در هنــر اســالمی پرســیده می  شــود، عقایــد و نظراتــی 

داشــته باشــم. نقــش مــن تقریبــا بــه مــدت ســه ســال 

ــاری،  ــرای معم ــان ب ــزه آقاخ ــری جای ــه   رهب در کمیت

مــرا در تمــاس بــا جهــان معاصــر و ســوال  هایش قــرار 

ــاری  ــه معم ــوط ب ــه مرب ــی ک ــل آن بخش داد؛ حداق

ــگ  ــخ و فرهن ــص تاری ــک متخص ــرای ی ــود، ب می  ش

قــرون وســطی کــه بــه راحتــِی آکادمیــک در مواجهــه 

ایــن  کــرده،  عــادت  بســیاردور  گذشــته  ها  ی  بــا 

ــا،  ــود. نهایت ــب  آوری ب ــا رع ــز ام ــه  ای هیجان  انگی تجرب

ــر  ــخ هن ــان تاری ــک دپارتم ــت ی ــن ســال مدیری چندی

ــه ایــن امــر آگاه کــرد کــه تحقیــق و تحصیــل،  مــرا ب

ــت  ها  ــردآوری پانوش ــات و گ ــع  آوری اطالع ــاً جم صرف

نیســت، بلکــه موضــوع، تعییــن ارتبــاط بیــن اطالعــات 

و ده  هــا )شــاید صدهــا( مــرد و زنــی اســت کــه مطالعــه 

ــد،  ــد، می  بینن ــوش می  دهن ــند، گ ــد، می  نویس می  کنن

و تنــوع عظیــم شــیوه  های متفــاوت در درک خودشــان 

و دیگــران را جســتجو می  کننــد. بنابرایــن چیــزی کــه 

ــن  ــرای ای ــخصی   دارد. ب ــه   ش ــد جنب ــه می  آی در ادام

ــر از تحقیقــات  مــن عذرخواهــی نمی  کنــم، چــون فرات

ســنتی اطالعــات، یکــی از اهــداف ایــن ســالنامه ایــن 

اســت کــه بــه دقــت، نگرش  هایــی را کــه بــه درک مــا 

ــرده و  ــد و  کاو ک ــد کن ــکل می  دهن ــالمی ش ــر اس از هن

ــاره   آن تأمــل کنــد.  درب

ــالمی  ــر اس ــه   هن ــف مطالع ــش، تعری ــال پی ــی س س

ــا یکــی از  ــراد ب ــب اف ــود. اغل ــی آســان ب ــدر کاف ــه ق ب

ــا  ــی از آن  ه ــدند. یک ــاده وارد آن می  ش ــیر س ــه مس س

امویــان  کاخ  هــای  مطالعــه  بــود:  باستان  شناســی 
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در شــامات و شــهرهایی مثــل نیشــابور در ایــران، 

ــا  ــد و ده  ه ــانه«   هن ــه  دار »باستان  شناس ــات ادام تحقیق

حفــاری، بــدون انگیــزه اســالمی مثــل طرســوس، 

کورنــت، انطاکیــه، شــوش و ری کــه غالبــا بــدون 

قصــد، بــا بازمانده  هــای جهــان مســلمان رو  بــه  رو 

قالی  هــا،  بــود:  گــردآوری  دیگــر،  راه  می  شــد. 

ســفالینه  ها و مینیاتورهــا ارزش تجــاری کســب کردنــد 

و جمعیتــی پدیــد آمــد کــه ذوق و ســلیقه داشــتند و 

هــر دو مجموعه  هــای فــردی و عمومــی رشــد کردنــد. 

نهایتــا و ســومین مســیر، شرق  شناســی قدیمــی و 

ــتور  ــق دس ــه از طری ــود ک ــام ب ــر بدن ــال حاض در ح

زبــان خشــک و نامهربــان، ســفرنامه  ها و مفاهیــم 

کم  کــم  غریبــه،  و  دور  ســرزمین  های  از  رمانتیــک 

رشــد می  کــرد و مفاهیمــش را القــا می  نمــود. هــر 

ــر  ــری ب ــیر فک ــه مس ــن س ــب ای ــه ترکی ــری ک تاثی

محقــق یــا نویســنده می  گذاشــت، نتیجــه تقریبــاً 

ــود: شــکل  گیری گــروه کوچکــی از  همیشــه یکســان ب

ــیار، در  ــانی بس ــی دارای هم  پوش ــا دانش ــن ب متخصصی

حالــی کــه ســواالت یکســانی می  پرســند و شــیوه  های 

ــتفاده  ــات را اس ــادل اطالع ــول تب ــورد قب ــول و م معم

ــا،  ــد نظــر آن  ه ــان اســالمی ترجیحــی م ــد. زب می  کنن

ــد،  ــی را بیاموزن ــتند زبان ــه می  خواس ــانی ک ــرای کس ب

ــا  ــود. موضــوع تحقیقــات گســترده  تری کــه م ــی ب عرب

بــه آن عــادت کــرده بودیــم، مســائل قدیمــی و ســنتی 

قــرون  محققــان  و  کالســیک  گرایان  معناشناســان، 

ــود: میــزان نفــوذ »مشــرق  زمین« در جهــان  وســطی ب

مســیحی، ناپدیــد شــدن یــک ایــده  آل کالســیک بــدون 

ســاختن و جایگزین کــردن یــک نــوع غربــی از ســاختار 

ســده  های میانــه، طبیعــت تزییــن، موضوعــی کــه 

چرخه  هــای  گفته می  شــود،  شمایل  شــکنی  آن  بــه 

ــا ایــن مســائل  مینیاتــور، کاخ و غیــره. شــیوه  ای کــه ب

ــه  ــدازه واضــح اســت: ب ــه همــان ان برخــورد می  شــد ب

ــی از تحقیــق کــه در ســال 1900  کارگیــری روش  های

ایجــاد شــده  اند. یــک روش  شناســی پیچیــده که شــامل 

کتاب  شناســی کامــل، تحقیقــی در بــاب منابــع و نتایــج 

ســه جزئــی مــورد نیــاز بــود. محصــول نهایــی شــامل 

ــت  های  ــا پانوش ــه  ای ب ــل مقال ــا حداق ــاب ی ــک کت ی

فــراوان می  شــد.

بــا  را  تحقیقــی  ســنت  ایــن  کــه  اســت  ســاده 

نخبه  گرایانــه  یــا  فضل  فروشــانه  مثــل  صفت  هایــی 

بــودن کوچــک بشــماریم. امــا دســتاوردهای آن، پایــه   

و اســاس ناگزیــری اســت کــه تمــام دانــش و تفاســیر 

بعــدی بــر آن ســاخته خواهــد شــد. در دقــت اطالعــات 

و تمامیــت کنتــرل روی موضــوع، تکنیــک ســنتی 

 Grande«نمونــه  ای اســت از آنچــه فرانســوی  ها بــه آن

These« می  گوینــد.4 بــا ایــن وجــود، زمینه    هایــی بــرای 

ــا روش  ایــن هســت کــه ارزش نهایــی ایــن تکنیــک ی

تحقیــق، یــا حداقــل، انحصارگــری  اش را بــرای تحقیــق 

ــزاری  و تفکــر زیــر ســوال ببریــم. اول از همــه، ایــن اب

ــت.  ــی اس ــا غرب ــده، اساس ــیار روی آن کار ش ــه بس ک

ــش شــرکت نکــرده  ــان مســلمان در رشــد و تحول جه

اســت و ایــن موضــوع مســتقیماً ایــن ســوال پایــه  ای را 

ــم  ــار بازخواه ــش از یک  ب ــه آن بی ــد )ب ــرح می  کن مط

گشــت( کــه آیــا یــک فرهنــگ می  توانــد از طریــق بــه 

کارگیــری روش  هایــی کــه خــارج از آن شــکل گرفتــه 

ــن  ــود؟ دومی ــده ش ــاداری فهمی ــرز معن ــه ط ــت، ب اس

موضــوع ایــن اســت کــه تحقیقــات جهانــی کــه مربــوط 

بــه نخبــگان فکــری اوایــل قــرن بیســتم5 بــود توســط 
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ــی  ــی و زبان  شناس ــی، تکنیک ــی، اجتماع ــرات مل تغیی

ــم  ــر نگویی ــته  اند، اگ ــه گذاش ــه عرص ــا ب ــا پ ــه بعد  ه ک

ــت. ــوخ شده اس ــود، منس ناب

در حالــی کــه مــا تــالش می  کنیــم توانایی  مــان را 

ــم  ــالح کنی ــی اص ــات کتابشناس ــره اطالع ــرای ذخی ب

و آن  هــا را بــه جــای شــیوه   قدیمــی کارت  هــا  ی 

کامپیوتر  هــا  در  انســان  حافظــه  ی  یــا  نمایه  شــده 

ذخیــره کنیــم، فایــده ایــن راه و روش آکادمیــک کمتــر 

ــد  ــص می  توانن ــان متخص ــون کتاب  شناس ــود؛ چ می  ش

فعالیت  هــای تحقیقاتــی را در بیســت زبــان در دســترس 

ــده در  ــرد آموزش دی ــی کــه از یــک ف ــد، در حال بگذارن

دانشــگاه می  تــوان انتظــار خوانــدن دو یــا ســه زبــان را 

داشــت. ارتبــاط فــوری ماهــواره  ای دربــاره   یــک ایــده یا 

یــک تصویــر مشــکلی عملــی ایجــاد نمی  کنــد، وقتــی 

ــت  ــا امان ــوزه ی ــک م ــس از ی ــک عک ــه ی ــتیابی ب دس

گرفتــن یــک کتــاب از کشــوری دیگــر احتمــاال نیازمند 

ــت. ــه اس ــره  ی بی  نتیج ــا مذاک ماه  ه

حتــی اگــر تمامــی مــا بیســت زبــان را بدانیــم و اغلــب 

و  تصاویــر  به اشتراک گذاشــتن  تخصصــی  وســایل 

ایده  هــا برایمــان فراهــم باشــند، هیچ  کــدام از مــا 

نمی  توانــد اطالعــات کافــی دربــاره   تقریبــاً پنجــاه 

کشــور مســلمان، مجموعه  هــای دویســت و پنجــاه 

مــوزه در کل جهــان و پروژه  هــای بیــش از پنجــاه مرکــز 

فعــال تحقیقاتــی را در ذهــن نگــه دارد.6 در جایــی کــه 

مرز  هــای ملــی یــا منطقــه  ای بــه موانــع زبان  شناســانه 

ــی  ــات جهان ــان قدیمــی تحقیق ــل می  شــوند، آرم تبدی

ــن  ــرای ای ــارز ب ــال ب ــکند. دو مث ــرو می  ش ــتر ف بیش

ــاب و  ــا کت ــی. صده ــی و ترک ــت: روس ــوع هس موض

نشــریه مربــوط بــه هنــر اســالمی همــه ســاله در ایــن 

ــا  ــدام آن  ه ــه هیچک ــند ک ــاپ می  رس ــه چ ــان ب دو زب

معمــوالً توســط متخصصــان مکان  هــای دیگــر خوانــده 

ــا  ــن کتاب  ه ــب ای ــه، اغل ــوان نتیج ــه عن ــوند. ب نمی  ش

ــا  ــوند، ب ــته می  ش ــار گذاش ــی کن ــه راحت ــریات ب و نش
ــتند.7  ــترس هس ــا در دس ــه در کتابخانه  ه اینک

مــا بــه طــور واضحــی بــا شــکلی از »اضافه  بــار ورودی« 

ــم  ــه فراه ــی ک ــام اطالعات ــم. تم ــروکار داری ــان س انس

می  شــود را نمی  تــوان دریافــت کــرد، و همچنیــن، 

ایــن  روانشناســی،  اســتاندارد  آزمایش  هــای  مثــل 

ــه  ــددی از جمل ــای متع ــاس معیاره ــر اس ــات ب اطالع

ــار  ــا کن ــردی و ایدئولوژیکــی انتخــاب می  شــوند ی کارب

گذاشــته می  شــوند. از طــرف دیگــر، ایــن موضــوع 

ــر  ــد نشــانه   ســالمی باشــد از اینکــه رشــته   هن می  توان

ــود،  ــیم ش ــش تقس ــه زیرمجموعه  های ــد ب ــالمی بای اس

ــوان  ــی نمی  ت ــاری اندونزیای ــص معم ــون از متخص چ

ــد،  ــش را بشناس ــی مراک ــار تاریخ ــت آث ــار داش انتظ

ــد،  ــخن می  گوی ــم س ــرن نه ــاب ق ــه در ب ــی ک محقق

صالحیــت ســخن گفتــن دربــاره قــرن چهــارده را 

ــر  ــفالینه  ها، مغای ــاب س ــل در ب ــش کام ــدارد و دان ن

ــی  ــاب خوشنویس ــابه در ب ــی مش ــا آگاه ــازگار ب و ناس

خواهــد بــود. متأســفانه ایــن گوناگونــی در صالحیــت، 

شایســتگی و یادگیــری کــه در زیست  شناســی یــا 

ــک بدیهــی شده اســت، انتظــارات کســانی را کــه  فیزی

بــه هــر دلیلــی، در جســتجوی دانــش در هنــر اســالمی 

هســتند، بــرآورده نمی  کنــد. 

ــد، از  ــا جدی ــیاری جنبه  ه ــذاب و از بس ــی ج انتظارات

طــرف ســازندگان معاصــر، حامیــان، طراحــان، معماران، 

ــعه  ــان توس ــواع متخصص ــا و ان ــان، بانک  داره مهندس

ــوند  ــور می  ش ــی را متص ــه جهان ــت ک ــرح شده اس مط
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کــه عهــده  دار نقش  هــای متناقضــی اســت )یــا اینطــور 

فــرض می  کنــد(. در مجمــوع، آن  هــا بایســتی بــا 

ــد  ــوند، بای ــه  رو ش ــت روب ــریع جمعی ــد س ــش رش چال

ــد،  ــق جدی ــدن را در مناط ــه   صنعتی ش ــکال بیگان اَش

ــت کشــورهای  ــد و هنگف ــروت جدی ــد، ث ــازگار کنن س

ــادار  ــی معن ــازه  های فیزیک ــت را در س ــده نف تولیدکنن

ســرمایه  گذاری کننــد، بایــد درختــی )دانشــگاه  ها، 

بیمارســتان  های آموزشــی و موزه  هــا( بکارنــد کــه 

در آن نخبــگان جدیــد بومــی بتواننــد اســتفاده از 

ــد و تکنیک  هــای آینــده  تکنیک  هــای امــروز را بیاموزن

ــا  ــی زیســت-محیطی ب ــد در تعادل را آمــاده کننــد، بای

محیــط پیرامــون باقــی بماننــد، بایــد سیســتم ســنتی 

روابــط اجتماعــی و فــردی را حفــظ کننــد و ارتباطــی 

ــال  ــد. در ح ــاد کنن ــته ایج ــا گذش ــانه ب زیبایی  شناس

ــل اجــرای جهانــی می  تواننــد  حاضــر، تکنیک  هــای قاب

تمــام ایــن بایســته  ها را بــه جــز دو مــورد آخــر فراهــم 

از شــیوه     ســنتی    می  کننــد. حفاظــت و نگــه  داری 

ــوژی  ــر از آن اســت کــه تکنول حیــات بســیار پیچیده  ت

بین  المللــی بتوانــد بــا آن ســروکار داشــته باشــد. جــدا 

ــال  ــد س ــان در ص ــته   خودش ــگان از گذش ــدن نخب ش

ــوان،  ــه بت ــد ک ــکل می  کن ــر را مش ــن ام ــته، ای گذش

ــا بنیادگــرا،  بیــن انبــوه ســخت  گیری  های کلیشــه  ای ی

ابداعــات اجتماعــی، کشــفیات فکــری و احساســی هــر 

ــی از  ــر نوع ــه و ه ــار بیگان ــا آث ــته  اش ب ــرد از گذش ف

نگرش  هــای میانجــی، راه را پیــدا کــرد. ایــن موضوعــی 

ــد،  ــه آن بپردازن ــد ب ــلمانان بتوانن ــه غیرمس ــت ک نیس

حداقــل، نــه در شــیوه  ای معمــول؛ بــه ایــن علــت کــه 

ــه  ــی هســت ک ــا و گزینه  های ــه انتخاب  ه ــاز ب ــاً نی نهایت

از جســتجوی خــود فــرد بــرای هویــت بیــرون می  آینــد. 

در بهتریــن حالــت، غیرمســلمانان می  تواننــد اطالعات و 

شــاید تجاربــی مشــابه را فراهــم کننــد، امــا نمی  تواننــد 

ــه  ــت در فرهنگــی مســلمان ب ــه از عضوی بینشــی را ک

ــد.  ــن کنن ــد، تأمی ــت می  آی دس

ارتباطــات  بــه  راجــع  موضــوع  ایــن  طرفــی،  از 

ــد از  ــت. بع ــادق اس ــز ص ــته نی ــا گذش ــانه ب زیبا  شناس

ــا  ســمینارهای متعــدد، بحث  هــا، کارهــای مشــاوره و ب

دقــت خوانــدن پروژه  هــای ســاخته یــا طراحــی شــده، 

ــه  ــد ب مــن دیگــر مطمئــن نیســتم کــه مــورخ می  توان

ــدن  ــد فهمی ــد. او می  توان ــک کن ــده کم ــی آین طراح

آثــار تاریخــی گذشــته را دقیق  تــر کنــد، توصیــه کنــد 

ــه  ــی اینک ــا توانای ــم، ام ــان کنی ــه ادراکش ــه چگون ک

ــام  ــده ادغ ــا آین ــد گذشــته ب ــه بای ــد چگون تعییــن کن

ــود، او  ــن وج ــا ای ــت. ب ــر اس ــیار ناواضح  ت ــود، بس ش

ــط  ــد را مشــاهده و ضب ــون رخ می  ده ــد آنچــه اکن بای

کنــد، چــرا کــه نگرانــی حامیــان معاصــر بــرای ایجــاد 

ارتبــاط بــا گذشــته، مســتلزم یــک پرســش اساســی از 

حمایــت معمــاری و هنــر در هــر زمــان اســت: چگونــه 

زیبا  شناســی و طبــع زمــان حــال درســت شــده و 

کنتــرل می  شــود؟

در عمــل، حامیــان و طراحــان از مــورخ انتظــار دارنــد 

ــرم، موتیــف  ــا تعریــف کنــد کــه در ف کــه مشــخص ی

یــا ســاختار چــه چیــزی »اســالمی« اســت. ایــن 

ــدگان  ــازان، بافن ــان، سفال  س ــوالً از نقاش ــؤال معم س

یــا تزیین  کننــدگان پرســیده نمی  شــود، بــه ایــن 

ــی  ــرمایه  گذاری مال ــه س ــاز ب ــا نی ــه آن هنره ــت ک عل

ــاز دارد، و  ــه آن نی ــاری ب ــه معم ــد ک ــی ندارن هنگفت

ــک  ــا ی ــد. ام ــم می  آین ــه چش ــر ب ــه کم  ت ــه اینک البت

تقابــل کنجکاوی  برانگیــز در دوگانگــی بیــن حــس 
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ــه مراتــب  امــکان و ضــرورت در معمــاری و پذیــرش ب

ــا( در  ــاب آن  ه ــا غی ــی )ی ــای جهان ــاده  تر ارزش  ه س

ــوی  ــد تکاپ ــر مانن ــن ام ــود دارد. ای ــا وج ــر هنره دیگ

ــی دارد،  ــناخت فرهنگ ــه ش ــاز ب ــه نی ــت ک ــری اس هن

ــد.  ــاز را ندارن ــن نی ــا ای ــر جنبه  ه ــه دیگ ــی ک در حال

ــل  ــن تقاب ــانه ای ــح جامعه  شناس ــم توضی ــن نمی  توان م

ــا  ــل مــورخ را ب ــن تقاب ــا حضــور ای را تعییــن کنــم، ام

مشــکلی جالــب روبــه  رو می  کنــد. ایــن مخصــوص 

ــور  ــه اینط ــا همیش ــت؟ آی ــه   ماس ــه زمان ــر ب و منحص

بــوده؟ آیــا همیشــه بایــد در جســتجوی راه  هایــی بــرای 

ــر اســاس  ــا ســطح  های ســلیقه ب ــکال ی ــردن اَش جداک

مدیومــی کــه از آن اســتفاده می  شــود باشــیم؟ در 

ــی از  ــش بعض ــه از نق ــاری ک ــترده  تر، انتظ ــدی گس دی

معمــاران و حامیــان معاصــر مــی  رود، بــه علــت برخــی 

ــن  ــه ای ــورخ را ب ــته م ــده از گذش ــر بدتعریف  ش عناص

ــدی  ــا دی ــته را ب ــه گذش ــد ک ــت می  کن ــمت هدای س

جدیــد و متفــاوت ببینــد. او گذشــته را بــه مثابــه 

ــی  ــی و مکان ــزای زمان ــمت  های مج ــری  هایی از قس س

ــت  ــن عل ــه ای ــوع ب ــن موض ــی ای ــد و پیچیدگ می  بین

ــان حــال، آگاهــی  ــه او از زم ــرای او آشــکار شــده ک ب

یافتــه اســت. بنابرایــن، او رفتــه رفتــه کمتــر می  توانــد 

بــه ســواالتی کــه از او پرســیده می  شــود پاســخ دهــد. 

ــتم،  ــرن بیس ــه اول ق ــم و نیم ــرن نوزده ــر ق در اواخ

وقتــی نقــش مســتعمرانه   غــرب در اغلــب جهان اســالم 

ــد  ــران و هن ــا، مصــر، ای ــگ شــد، شــمال آفریق ــر رن پ

شــاهد ایــن موضــوع بودنــد کــه نســبت بــه دهه  هــای 

چهــل، پنجــاه و شــصت، دغدغــه   قوی  تــر و دقیق  تــری 

بــرای نگــه  داری، اســتمرار و دوبــاره اقتبــاس کــردن از 

ــود  ــی وج ــر مردم ــاری و هن ــنتی معم ــبک  های س س

ــی  ــادی و روان ــوالت اقتص ــن، تح ــر م ــه نظ ــت. ب داش

دهه  هــای اخیــر، تعاریــف ملــی از هنــر را بیشــتر 

زیرمجموعــه   تعاریــف اجتماعــی قــرار داده  انــد تــا 

ــال، ســاختار  ــه طــور مث ــژادی و سیاســی. ب ــف ن تعاری

بصــری یــک روســتا یــا یــک توســعه   شــهری خودجوش 

ــت دارد.  ــیدن« مطابق ــر رس ــه نظ ــدرن ب ــاز »م ــا نی ب

ــد  ــده خواه ــی تکان  دهن ــژه وقت ــه وی ــش ب ــن گرای ای

بــود کــه فــرد آن   را بــا تالش  هــای چنــد دهــه گذشــته 

در بــاب تشــخیص اســپانیایی بــودن، انگلیســی بــودن، 

فرانســوی بــودن یــا غیــره در هنــر غربــی دوره گوتیــک 

ــا دغدغــه  ی بعضــی از  ــا ب ــاروک۸ مقایســه کنــد ی ــا ب ی

ــتند  ــتمر می  خواس ــه مس ــی ک ــرک   قدیم ــن ت محققی

ــا آســیای  موتیف  هــا و ایده  هــای ترکــی را از مصــری ت

مرکــزی تمایــز دهنــد9، یــا چنــد پــروژه   غیرمعقــول در 

امپراتــوری ایــران10 ، و مخصوصــا بــا تالش  های مســتمر 

ــر مبنــای واحدهــای عمــودی  ــرای تعریــف هنرهــا ب ب
ــوروی11  ــر ش ــاد جماهی ــه در اتح ــژادی ک ــا ن ــی ی مل

ــر اینکــه اســتثناهایی  پــی گرفتــه می  شــد. مفــروض ب

ــت  ــن اس ــده ممک ــن پدی ــه ای ــت و اینک ــود اس موج

موقتــی باشــد، انتظــار از واقعیــت یــا بــه قــول معــروف، 

اَشــکال ملــی، بســیار از جهــان غــرب یــا آن  چیــزی کــه 

در سیاســت یــا آمــوزش ظاهــر می  شــود، محســوس  تر 

ــد  ــردم متقاع ــم هســت(. م ــوز ه ــا هن ــوده اســت )ی ب

شــده  اند کــه اَشــکال »اســالمی« ورای متغیرهــای 

منطقــه  ای، آب و هوایــی یــا ملــی وجــود دارنــد. آیــا این 

ویژگــی فرهنــگ مســلمان ریشــه در گســترش عظیــم 

ــای  ــه پیونده ــی ک ــه دارد؟ زمان ــده  های میان آن در س

اجتماعــی، فکــری و مذهبــی بیــن گروه  هــای مختلــف 

موقــت  امپراتوری  هــای  بــر  گوناگــون  مناطــق  در 
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ــرد  ــه ف ــر ب ــی منحص ــن ویژگ ــا ای ــت. ی ــایه انداخ س

ــش در  ــا نابرابری  های ــت، ب ــروز اس ــلمان ام ــان مس جه

ثــروت و ســرمایه؟ آیــا ایــن یــک پدیــده جهان ســومی 

ــار  ــی باوق ــک زندگ ــات ی ــه مقتضی ــی ک ــت؟ جای اس

جاافتــاده،  اجتماعــی  قــرارداد  محدودیت  هــای  در 

مهم  تــر از یــک هویــت ملــی وارداتــی و بالقــوه اســت. 

ــه  ــر نیســت ک ــورخ هن ــاد کار م ــال زی ــه احتم ــن ب ای

ــبی  ــت نس ــا غیب ــد. ام ــخ ده ــواالت پاس ــن س ــه ای ب

تمرکــز روی هویــت ملــی فرم  هــای بصــری در زمینــه 

ــد.  ــر می  انگیزان ــی را ب ــؤاالتی اساس ــر س ــات هن مطالع

ــی،  ــه  ای، زمان ــی، منطق ــی، مل ــه برچســبی -فرهنگ چ

ــا  ــری مناســب اســت؟ آی ــت هن ــرای خالقی ــی- ب کیف

ــری  ــای فک ــژادی و نگرش  ه ــای ن ــردن تمایزه ــکار ب ب

امــروز در مــورد آثــار هنــری قدیمی  تــر معتبــر اســت؟ 

ــا چــه میــزان  ــوآوری  اش ت ــا ن ارتبــاط یــک فرهنــگ ب

محکــم اســت؟ 

ــان مســلمان منشــأ  ــه   ســوم انتظــارات، از جه مجموع

نمی  گیــرد، همچنیــن نتیجــه   مســتقیم تحقیقــات 

شرق  شناســانه   ســنتی غربــی نیــز نیســت، بــا اینکــه تــا 

حــدی بــه آن مربــوط اســت. شــاید بتــوان آن را انتظــار 

معرفت  شــناختی نامیــد. بــه عنــوان یــک رشــته، تاریــخ 

هنــر اســالمی در ســن کودکــی خــود بــه ســر می  بــرد. 

ــزی،  ــزی، اندون ــل بنــگالدش، مال تمامــی مناطــق -مث

ــم  ــط نی ــده  اند. فق ــوز کاوش نش ــا- هن ــن و آفریق چی

دوجیــن نســخه   مصــور منتشــر شــده   و اطالعــات مــا 

از فرآیند  هــای خلــق و زیباســازی در جهــان مســلمان 

از آغــازش محــدود اســت. از لحــاظ ایدئولوژیکــی، 

هنــوز  تزییــن،  و  قدیمــی شمایل  شــکنی  مفاهیــم 

ــه  ــه ب ــی ک ــا و تحقیقات ــا، پایان  نامه  ه ــم در کتاب  ه ه

ــوذ  ــد، نف ــکل می  دهن ــرده ش ــوم تحصیل  ک ــلیقه   عم س

ــل گســترده  ای  ــن دالی ــد.12 بنابرای ــع دارن ــر قاط و تاثی

ــرای تالشــی گســترده در راســتای جبــران  ــد ب می  توان

و رســیدن بــه زیرشــاخه  های دیگــر تاریــخ هنــر مطــرح 

ــوند،  ــر ش ــه و منتش ــد مطالع ــی بای ــار تاریخ ــود. آث ش

ادامــه  بایــد  تحلیل  هــای ســبکی و شــمایل  نگارانه 

یابنــد، منابــع نوشــتاری بایــد بــرای اطالعات گــردآوری 

ــوند  ــان ش ــد امتح ــا بای ــا و فرضیه  ه ــوند، تئوری  ه ش

ــر،  ــرف دیگ ــرد. از ط ــث ک ــا بح ــاره   آن  ه ــد درب و بای

شــاید موضــوع بــر ســر ایــن باشــد کــه هنــر اســالمی 

فرصتــی منحصــر بــه فــرد را عرضــه می  کنــد تــا چیــز 

ــری و  ــای فک ــا از رویکرد  ه ــود، ت ــان ش ــری امتح دیگ

نظــری بیشــتری کــه در رشــته  های دیگــر ایجــاد شــده 

اســتفاده کنیــم یــا روشــی کامــال جدیــد تولیــد کنیــم. 

روشــی کــه قابلیــت ترجمــه شــدن بــه دیگــر رشــته  ها 

را داشــته باشــد.

ســه مثــال می  توانــد نشــان دهــد کــه منظــورم 

ــاری  ــا کاوش و حف ــی، از صده ــت. باستان  شناس چیس

ــم  ــای مه ــا مکان  ه ــوزه ی ــیا م ــتجوی اش ــه در جس ک

تاریخــی یــا مقــدس بــوده، سیســتمی پیچیــده و گاهــاً 

بغرنــج و انتزاعــی بــرای طــرح کــردن مســائل و پاســخ 

بــه آن  هــا ایجــاد کرده اســت.13 بایــد امــکان ایــن وجــود 

داشــته باشــد کــه یــک اســتراتژی بــرای پژوهش  هــای 

باستان  شناســانه تعبیــه شــود. نوعــی اســتراتژی کــه بــا 

مشــخص کــردن ســواالت مهــم شــروع کنــد. ســواالتی 

ــخی  ــا پاس ــرای آن  ه ــد ب ــی می  توان ــه باستان  شناس ک

مناســب ارائــه دهــد. بــرای مثــال، چگونــه خانه  ســازی 

سفال  ســازی  تکنیک  هــای  چگونــه  شــد؟  ایجــاد 

منتشــر شــد؟ یــا چگونــه ابــزار ســاخت ایجــاد شــد؟ از 
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ــر دقــت   آن پاســخ  ها  ــرژی   و ســرمایه ب ایــن طریــق، ان

ــیار  ــری بس ــرای پیگی ــن روش ب ــود. ای ــز می  ش متمرک

عقالنی  تــر اســت از سیســتم کاوش و حفــاری تصادفــی 

و شانســی امــروز در هــر ســایتی که در دســترس باشــد. 

بــه جــای مطابقــت دادن روش  شناســی  های ســنتی در 

ــد  ــتم  های جدی ــم سیس ــا می  توانی ــالمی، م ــر اس هن

تحلیــل را از طریــق سیســتم نشــانه امتحــان کنیــم14؛ 

ــار تاریخــی  شــاید بدیــن وســیله، آگاهــی و درک از آث

ــترس  تر  ــل دس ــکال قاب ــتفاده   از اَش ــا اس ــالمی را ب اس

بــرای جهــان معاصــر ســرعت ببخشــیم. اَشــکالی 

ــه  ــاز ب ــه نی ــت ک ــی اس ــر روش  های ــر از دیگ ــه بهت ک

ــرای  ــوگ   دارد. حتــی ب ــان   و کاتال ــان زب مطالعــه   بی  پای

غیرحرفه  ای  هــا جالــب اســت کــه بیشــتر کارهــای 

ــرد  ــر کارب ــی، مبتنــی ب تاریخــی اخیــر در اروپــای غرب

نوآورانــه از منابــع نوشــتاری بــوده  اســت و اینکــه 

اکنــون طیفــی از تجربــه تاریخــی فراهــم شــده اســت 

ــا از گذشــته را عمــق بخشــیده    ــا درک م ــه تنه ــه ن ک

ــواع تفســیرهای ایدئولوژیــک  ــرای ان بلکــه فضایــی را ب

ــاز گذاشــته   اســت.15البته کــه ایــن نامعقــول خواهــد  ب

ــود کــه انتظــار داشــته باشــیم اطالعــات یکســانی را  ب

ــاوت  ــردن متف ــی ک ــای بایگان ــا عادت  ه ــی ب از فرهنگ

اســتخراج کنیــم. امــا اطالعاتــی کــه در جهان مســلمان 

ــتری از  ــق بیش ــه عم ــیدن ب ــکان رس ــود دارد، ام وج

ــت.  ــت اس ــروز در دس ــه ام ــد ک ــا می  کن ــا را مهی معن

ــای  ــوان در کتبیه  ه ــوع را می  ت ــن موض ــارز ای ــال ب مث

ــد  ــا می  توانن ــن کتیبه  ه ــت. ای ــر یاف ــا در مص مقبره  ه

بــرای تاریــخ اجتماعــی و ایدئولوژیــک مصــر مســلمان 

ــی  ــار تاریخ ــا را از آث ــد و درک م ــم کنن ــع فراه منب
ــد.16 افزایــش دهن

ــات  ــیاری از موضوع ــر روی بس ــات اخی ــده تحقیق عم

ســنتی، تاریخــی و فرهنگــی تقریبــاً منحصــراً بــه منابع 

اصلــی متکــی هســتند و عمدتــاً لــوازم کتاب  شناســی و 

دهه  هــای متعــدد تحقیــق روی همــان منابــع را انــکار 

ــل  ــر، غیرقاب ــن ام ــل ای ــدم دلی ــن معتق ــد.17 م می  کنن

اعتمــاد بــودن یــا نادانــی محققیــن قبلــی نیســت؛ بلکه 

ــرح  ــون مط ــه اکن ــواالتی ک ــه س ــن اســت ک ــل ای دلی

می  شــود بــرای آن  هــا پیــش  نیامــده بــود. این  هــا 

ــع  ــت مناب ــاً از خصوصی ــه دقیق ــتند ک ــؤاالتی هس س

اســالمی و پدیــده   مســلمان در کل مطــرح می  شــود1۸، 

ــده  ــاد ش ــرب ایج ــه در غ ــی ک ــط موضوعات ــه توس ن

اســت. 

ــه درک  ــاز ب ــالمی نی ــر اس ــه   هن ــه، مطالع اول از هم

ایــن موضــوع دارد کــه تفکــر فرهنــگ اســالمی دربــاره 

خــودش چیســت و چگونــه ایــن تفکــر در زمــان 

و مــکان مشــخص عملــی شــده اســت. بعضــی از 

پدیده  هــا کــه در بــاب آن پژوهــش خواهــد شــد –مثــل 

انتقــال فرم  هــای بصــری کــه مســتقیماً زاییــده   ایمــان 

ــل  ــای قاب ــر و تکنیک  ه ــرات در تصاوی ــا تغیی ــت ی اس

دســترس ایجــاد شــده توســط امپراطــوری مســلمان- 

مخصــوص جهــان مســلمان خواهــد بــود. بقیــه – 

مثــل شــیوه  هایی کــه فرم  هــا در آن ایجــاد شــده 

ــا  ــای ســمبول  ها، ی ــد، معن ــه ســلیقه خــوش بیای ــا ب ت

فرآیندهــای اتخــاذ تصمیــم در هنــر- جهانــی هســتند. 

ــوال  ها  ــدام س ــه ک ــاب اینک ــری در ب ــرای تصمیم  گی ب

ــه، و اینکــه  ــا ن ــه فرهنــگ متصــل هســتند و کدام  ه ب

ــرای تحقیقــی معیــن بــه کار بــرده   کــدام رویکردهــا ب

شــوند، بایــد اول از همــه درک کنیــم کــه فرهنــگ چــه 

ــزی باشــد. ــوده و قصــد داشــته چــه چی ب
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ــروزه  ــال ام ــته و ح ــن گذش ــک بی ــوگ و دیالکتی دیال

ــود.  ــه ب ــه همیش ــت ک ــر اس ــدر اجتناب  ناپذی همان  ق

ــد ســاخت انســان در گذشــته، همیشــه  چــون بازتولی

بــه آرزوهــا و مقتضیــات اکنــون خیانــت می  کنــد، 

ــه  ــون ب ــی اکن ــیله  های ایدئولوژیک ــا وس ــط ب ــر فق اگ

ــکان اینکــه گذشــته درســت  ــم، ام ــگاه کنی گذشــته ن

فهمیــده نشــود وجــود دارد. مــورخ بایــد در لبــه نازکــی 

ــر  ــن آزادی فک ــی در عی ــه خودبزرگ  بین ــرود ک راه ب

را از تحقیقــات هوشــمندانه، امــا از نظــر ایدئولوژیکــی 

معاصــر، جــدا می  کنــد.  جهت  دهی شــده   

ــی،  ــر، مل ــنتی، معاص ــی س ــات ابداع ــه، مقتضی خالص

ــی  ــان موقعیت  های ــی، همزم ــی و ذهن اســالمی، تکنیک

هســتند.  بالقــوه  ای  تله  هــای  و  فوق  العــاده   

اطالعــات  و  ایده  هــا  هیجــان  چــون  فوق  العاده  انــد 

جدیــدی را در هــر جنبــه و بُعــد مطالعات هنر اســالمی 

ــه   رشــد بی  ماننــدی  عرضــه می  کننــد؛ درســت در میان

کــه مشــخصه   جهــان مســلمان امــروز اســت. همچنیــن 

ــر  ــه  ی هن ــه  ای از مطالع ــی نمون ــه راحت ــد ب می  توانن

ــا  ــفانه، آن  ه ــوند. متأس ــخ ش ــی تاری ــورت کل ــه ص و ب

ایجــاد  مضاعفــی  گرفتــاری  می  تواننــد  همچنیــن 

ــب  ــه و نامناس ــای ناپخت ــه قضاوت  ه ــرراً ب ــد و مک کنن

ــرون وســطایی  منجــر شــوند. درســت مثــل محقــق ق

ــاب شــرایط معاصــر و  ــی یکســان در ب ــا اطمینان کــه ب

ــا  ــاران ی ــل معم ــد، و مث ــت می  کن ــم صحب ــرن هفت ق

حامیانــی کــه آثــار تاریخــی گذشــته را بــدون آگاهــی 

ــد.  ــی می  کنن ــا ارزیاب ــدن آن  ه ــاخته  ش ــرایط س از ش

ــر  ــدون تقصی ــا ب ــی از م ــداد کم ــوع تع ــن موض در ای

هســتیم؛ مــا بایــد همانقــدر کــه از محدودیت  هایمــان 

ــا آن  هــا روبه  روییــم  آگاهیــم چالش  هــای فکــری کــه ب

ــیم.  ــز بشناس نی

ــال  ــه ح ــد ک ــری، بگذاری ــترده   نظ ــات گس از مالحظ

ــه  ــرای مواجه ــترس ب ــردِی در دس ــای کارب ــه ابزاره ب

ــی از  ــا گروه ــم.19 مخصوص ــالمی بپردازی ــر اس ــا هن ب

کتاب  هــای اخیــر کــه یــا مدعــی مقدماتــی در ایــن رشــته 

یــا تحقیقــات کاملــی در ایــن زمینه هســتند. 20 هــدف من 

نقد کــردن آن  هــا نیســت؛ کاری کــه دربــاره   تمــام اینگونــه 

کتاب  هــا مناســب اســت. هــدف مــن ایــن هــم نیســت کــه 

دقــت آن  هــا را زیــر ســوال ببــرم، کاری کــه مثــالً در هنــر 

اســالمی بســیار راحت  تــر از هنــر غربــی اســت. تــالش مــن 

ایــن اســت کــه بررســی کنــم ایــن کتاب  هــا چــه تاثیراتــی 

بــر خواننــده   غیرحرفــه  ای می  گذارنــد. 

چهــار  جلــد  آن  هــا  دقیق  تریــن  و  محققانه  تریــن 

ــد  ــخ هنــر در ورژن جدی ــدِی تاری پژوهــش هجــده جل

ــی  ــه   تاریخ ــت.21 مقدم ــالن اس ــر« پراپی ــخ هن »تاری

ــه دو  ــوح و 296 صفح ــه در474 ل ــری ک ــخ هن و تاری

ــاه و  ــی کوت ــات گاه ــز و توضیح ــاپ ری ــا چ ــتونی ب س

ــی  ها و  ــوح، کتاب  شناس ــر ل ــاره   ه ــل درب ــی مفص گاه

ــه  ــز س ــه ج ــا و ب ــوم عکس  ه ــت. دو س ــا اس نمایه  ه

ــت،  ــاری اس ــه معم ــوط ب ــا مرب ــام طراحی  ه ــدد، تم ع

ــه    ــر مشــابه جانســون در زمین ــن نســبت، در اث کــه ای

ــن  ــن امــر ای ــخ غــرب، برعکــس اســت. مفهــوم ای تاری

ــر  ــاخص هن ــر ش ــاً ژان ــاری اختصاص ــه معم ــت ک اس

ــت. ــالمی اس اس

ــه  ــا س ــت. تقریب ــم هس ــر ه ــر معنادارت ــاری دیگ آم

پنجــم تصاویــر بــا آثــاری ســروکار دارنــد کــه قبــل از 

1300 میــالدی خلــق شــده اســت. فقــط دوازده اثــر از 

بعــد از 1700 نشــان داده  شده اســت. در تقابــل بــا ایــن 

ــان  ــاختمان  های جه ــد س ــود درص ــاید ن ــوع، ش موض
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ــه بعــد از 1700 هســتند و عمــده    ــوط ب مســلمان مرب

آثــار تاریخــی معمــاری و نقاشــی  های موجــود متعلــق 

بــه بیــن ســال  های 1300 و 1700 اســت. تقریبــا 

چهــار پنجــم تصاویــر تاریــخ هنــر مذکــور، اشــیایی را 

نشــان می  دهنــد کــه در مکان  هــای مربــوط بــه آن  هــا، 

ــه  ــد. ب ــی می  کنن ــلمانان زندگ ــم مس ــک پنج ــط ی فق

ــز را  ــده دو چی ــه خوانن ــا ب ــام این  ه ــد تم ــر می  رس نظ

می  رســاند؛ اول اینکــه هنــر اســالمی دویســت و پنجــاه 

ســال پیــش از خالق بــودن بازمانده اســت، پیشــنهادی 

ــه خاطــر اینکــه بســیار  ــل ناموجــه اســت ب کــه حداق

نامحتمــل اســت فرهنگــی، ســاختن بــرای لــذت 

ــرای زندگــی  اش را  ــا کــردن ســازه  ای ب ــا بن خــودش ی

ــیار  ــته  های بس ــط گذش ــه فق ــد. دوم اینک ــف کن متوق

ــد.  ــالمی نامی ــوان اس دور را می  ت

بــه جــز یــک نفــر، تمامــی همــکاران مجلــد پروپیــالن 

غربــی هســتند. ایــن موضــوع اشــاره بــه ایــن دارد کــه 

ــل از 1700  ــه قب ــق ب ــر متعل ــالمی اگ ــت اس خالقی

ــد.  ــته باش ــا داش ــا معن ــرای غربی  ه ــد ب ــد می  توان باش

احتمــاال ایــن نیــز تصادفــی نیســت کــه تحقیقــات هنــر 

اســالمی قــرن هجــده و قــرن نــوزده بیشــتر از طــرف 

ــان از  ــن محقق ــان.22 همچنی ــا غربی ــوده ت مســلمانان ب

آثــار تاریخــی اولیــه، بیشــتر از مؤخرهــا می  داننــد، امــا 

کلمــه   مهــم در اینجــا »محققــان« اســت. توجــه آن  هــا 

ــیفتگی  ــتانی و ش ــار باس ــون آث ــات پیرام ــه تحقیق ب

ــه  ــه ب ــده ک ــث ش ــتگاه  ها باع ــرآغاز  ها و خاس ــه س ب

گذشــته   دور اســالم بیشــتر از تحــوالت مــدرن و ماقبــل 

مــدرن تمرکــز داشــته باشــند. ایــن واضــح اســت کــه 

ــه خــودی خــود اشــتباه نیســت.  هیچ  کــدام از اینهــا ب

در واقــع خوانــش دقیــق مقدمــه   تاریــخ هنــری ژانیــن 

ســوردل  تومین نشــان می  دهــد کــه او از ایــن موضــوع 

آگاه اســت کــه کتــاب او اساســاً دربــاره   هنــر ســده  های 

ــا ایــن  ــه و جانشــینان مقتــدر بعــد از آن اســت. ب میان

وجــود، ادعــا می  کنــد کــه ایــن تحقیقــی کامــل اســت 

ــی  ــده را بازنمای ــی زن ــه  داِر فرهنگ ــرِی ادام ــد هن و رش

می  کنــد. 

کتــاب هنــر اســالم23 از الکســاندر پاپادوپولــو تــا انــدازه   

زیــادی همــان نگــرش مجلــد پروپیــالن را بــه اشــتراک 

می  گــذارد. بســیاری از آثــار تاریخــی و تقســیم  بندی  ها 

ــه  ــر ب ــرازوی تصاوی ــنگینی ت ــه س ــا اینک ــانند. ب یکس

ســمت قــرون اول اســالم نیســت، قســمت عمــده   آثــار 

تاریخــی متعلــق بــه قبــل از ســال 1600 هســتند. بــه 

علــت توجــه نویســنده، اغلــب مطالــب در بــاب نقاشــی 

اســت و بــه رغــم تحقیقــات گســترده   بــه همــراه 

ــته  ــار گذاش ــر کن ــه غیرهن ــه مثاب ــاری ب ــس، معم عک

ــد  ــن دو مجل ــن تفــاوت بیــن ای شــده اســت. اصلی  تری

ایــن اســت کــه فرضیــات و حدس  هــای »تاریــخ هنــر« 

از دســتگاهی بــر اســاس واقعیــات اســتنتاج می  شــوند، 

ــه  ــان اول ب ــو از هم ــای پاپادوپول ــه ادعا  ه ــی ک در حال

عنــوان اصــول بیــان می  شــوند؛ بــه عنــوان یــک توضیح 

و نــه توصیفــی موشــکافانه از آثــار تاریخــی. اینکــه آیــا 

ایــن اصــول معتبــر هســتند یــا نــه بی  اهمیــت اســت، 

چیــزی کــه بــه موضــوع مربــوط می  شــود ایــن اســت 

ــک توضیــح  ــد ی کــه نویســنده حــس می  کنــد می  توان

واحــد، بــا برخــی نوســانات داخلــی، بــرای کل پدیــده   

خالقیــت اســالمی ارائــه کنــد.

دومیــن تفــاوت ایــن اســت کــه »تاریــخ هنــر« 

ــت.  ــخ اس ــک تاری ــی ی ــرز واضح ــه ط ــالن( ب )پراپی

ــل  ــی قاب ــاس دوره  های ــر اس ــه گام ب ــاب گام ب ــن کت ای



176

مه
ــ

جـ
ــر

ت
ش

ــ
ــ

بخ

تشــخیص، یــک اثــر تاریخــی یــا مجموعــه  ای از آن  هــا 

را دنبــال می  کنــد؛ گرچــه ایــن دوره  هــا همیشــه 

ــی  ــند.24 ول ــردن نباش ــخص ک ــل مش ــات قاب ــا جزئی ب

پاپادوپولــو موضوعــات غیرتاریخــی را دوســت دارد؛ مثل 

ــه«،  ــل »هندس ــیم  بندی  هایی از قبی ــا و تقس تکنیک  ه

ــا  »جنبه  هــای ملــی«، »ارزش  هــای زیبایی  شناســانه« ی

-گرچــه فقــط در معمــاری- »فرم  هــای ملــی«. رویکــرد 

غیرتاریخــی و در واقــع بــه عمــد ضدتاریخــی پاپادوپولــو 

در تصاویــر بــزرگ کتــاب هــم دیــده می  شــود، جایــی 

ــا تکنیکــی  ــرد ی ــی کارک ــای باشــکوه توال ــه عکس  ه ک

ــاب  ــت مســتقیماً در ب ــه هیچوق ــد ک ــم می  کنن را فراه

ــه نظــر می  رســد  ــه نمی  شــود و ب ــا توضیحــی ارائ آن  ه

ایــن تصاویــر مثال  هایــی صــوری باشــند از امــری 

ــود. ــده می  ش ــالم نامی ــه اس ــی ک انتزاع

ــالن  ــد پروپی ــر از مجل ــیار بهت ــو بس ــاب پاپادوپول کت

در بــاب مقتضیــات زمــان حــال بــرای تعریفــی از 

ــخ  ــکان پاس ــان و م ــتقل از زم ــالمی مس ــای اس فرم  ه

ــوردی  ــی بی  م ــچ نگران ــاب هی ــن کت ــد. ای ــه می  کن ارائ

ــار  ــان آث ــه زم ــته ب ــی و وابس ــای ذات ــاب معن را، در ب

ــای  ــه ج ــد. ب ــل نمی  کن ــده تحمی ــه خوانن ــی، ب تاریخ

ــرای  ــی ب ــاس توانای ــا احس ــد ب ــده می  توان آن، خوانن

ــا  ــه صرف ــد؛ ن ــش بیای ــاص پی ــی خ ــناخت فرهنگ ش

ــده را  ــبک  های درهم  قفل  ش ــه س ــاهد ک ــک ش ــل ی مث

ــد.  ــی می  بین ــی و فضای ــات زمان ــبکه  ای از ارتباط در ش

مبتنــی بــر شــرح ویــژه   نویســنده از سیســتم فرهنــگ، 

ــه  ــبت ب ــری نس ــر هن ــک اث ــان ی ــای همزم ــر معن اگ

معنــای غیرهمزمــان آن اهمیتــی ثانویــه داشــته باشــد، 

ــوال  ــر س ــری زی ــخ اث ــه تاری ــت ک ــده اس ــن بی  فای ای

ــد شــود.  ــا تفســیری نق ــرده شــود ی ب

هــردو کتــاب »گســترش اســالم«25 از مایــکل راجــر و 

»هنــر اســالم، زبــان و معنــا«26 از تیتــوس بورکهــارت، 

عناوینــی دارنــد کــه بــه محتوایشــان ربطــی نــدارد. هــر 

ــر  ــخ هن ــد تاری ــو و مجل ــر پاپادوپول ــا از اث دوی آن  ه

پروپیــالن مختصر  تــر هســتند. بــا اینکه رویکردهایشــان 

ــه  ــا، ب ــاری ی ــر معم ــاب ب ــر دو کت ــت، ه ــاوت اس متف

ــد.  ــز دارن ــِط ســاخته شــده تمرک ــر، محی طــور دقیق  ت

اگرچــه آن  هــا از تصاویــر ســنتی، کــه تاثیــرات مانــدگار 

ــد، انتخــاب تصاویرشــان  ــاب نکرده  ان گذاشــته  اند، اجتن

ــی  ــی و حت ــر تاریخ ــه   اث ــر زمین ــرر ب ــورت مک ــه ص ب

مثــل  درســت  امــا،  دارد.  تاکیــد  آن  درون  مــردم 

ــار  ــه آث ــد ک ــل دارن ــاب اول، تمای نویســنده  های دو کت

تاریخــی اولیــه را انتخــاب کننــد، و اگرچــه راجــرز بــر 

ــرن  ــار ق ــد، چه ــز می  کن ــا 1500 تمرک دوره 1300 ت

ــاب  ــر دو کت ــت در ه ــب موقعی ــر حس ــط ب ــدی فق بع

ــا اینکــه بســیار خــوب  ــر، ب بازنمایــی می  شــوند. تصاوی

هســتند، هــدف اصلــی نیســتند. هیچ  کــدام از ایــن دو 

ادعــا، پوشــش سیســتماتیک ندارنــد، مثــل تاریــخ هنــر 

ــی از  ــورت واضح ــه ص ــه ب ــو ک ــالن و پاپادوپول پروپی

طریــق معنــای عنوانشــان ایــن ادعــا را دارنــد. هــر دو 

ــرای پیــدا  ــد، امــا ب کتــاب ذکرشــده  نقطه نظــری دارن

ــاره  ــد و دوب ــن را خوان ــد مت ــر بای ــردن آن نقطه  نظ ک

ــد. خوان

ــورت  ــه ص ــر ب ــت. اگ ــر اس ــارت واضح  ت ــدگاه بورکه دی

ــن  ــم، ای ــو کنی ــدگاه را بازگ ــن دی ــم ای ــاده بخواهی س

می  شــود کــه »زبــان مشــترک هنــر اســالمی« توســعه 

ــه  ــلمان ب ــی مس ــات زندگ ــان در بیان ــن زب ــت و ای یاف

ــاب  ــه در کت ــه )ک ــا زاهدان ــی ی ــاری مذهب ــه رفت مثاب

ــه عنــوان  ــا ب ــه آن »آییــن نمــاز« گفتــه می  شــود( ی ب
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ایده  آل  هــای چادرنشــینی و یکجانشــینی ظاهــر شــد و 

ــبک  ها  ــی از س ــی در تنوع ــار تاریخ ــده   آث ــاً، عم نهایت

ــک  ــه  اِی ی ــنتز  های« منطق ــف »س ــای مختل و روش  ه

زبــان مســلمان نمــود پیــدا می  کنــد. ایــن کتــاب ادعــا 

ــری  ــا عناص ــت، ام ــل اس ــع و کام ــه جام ــد ک نمی  کن

ــیوه    ای از  ــوان ش ــا آن می  ت ــه ب ــد ک ــنهاد می  کن پیش

ــل دیــدن همســو  ــا بیان  هــای قاب ــی را ب زندگــی متعال

ــاره  ــه  ای اش ــرز ماهران ــه ط ــاب ب ــن کت ــرد. همچنی ک

ــه  ای  ــلمان، جنب ــری مس ــت هن ــه خالقی ــد ک می  کن

ــح داده  ــا توضی ــن تجویز  ه ــت ای ــزی دارد. طبیع تجوی

ــال-  ــوان مث ــه عن ــاب -ب ــث در ب ــا بح ــود، ام نمی  ش

نقاشــی ایرانــی، ایــن اســت کــه با تمــام شایســتگی  های 

زیباشناســانه، ایــن نقاشــی نهایتــا شکســت خــورد چون 

بــه خوبــی در ســبک ویــژه   تجویــز شــده جــا نگرفتــه 

اســت؛ ســبک ویــژه  ای کــه قضاوتــی ارزشــی اســت از 

ــری.  ــه از کارهــای هن ــده   ایمــان، و ن اصــول زایی

کتابــی مثــل ایــن، گیرایــی بســیاری دارد و رویکــرد آن 

ــای  ــی از کتاب  ه ــر گروه ــف، ب ــرق مختل ــواع ط ــه ان ب

ــی از  ــته اســت.27 یک ــر گذاش معاصــر و جســتارها تاثی

ــی  ــه مدع ــن اســت ک ــاب ای ــن کت ــی ای ــل گیرای دالی

ــای  ــام جنبه  ه ــالمی، تم ــهود اس ــود کشــف و ش می  ش

ــن  ــا ای ــد و ب ــرار می  ده ــر ق ــرد را تحت تاثی ــی ف زندگ

ــده  ای خــاص از  ــه پدی ــه مثاب ــر اســالمی را ب ــا هن ادع

نظــر ایدئولوژیــک مطــرح می  کنــد. بنابرایــن، از طرفــی 

ــن  ــرد. از درون، ای ــد ک ــرون نق ــوان آن را از بی نمی  ت

امــکان وجــود دارد کــه پرســیده شــود آیــا اهمیتــی که 

بــه زبــان عربــی و آثــار تاریخی عربــی داده شــده، وقتی 

ــی اســت؟  ــرب نیســتند، منطق ــان اســالم ع ــر جه اکث

ایــن ســوال نیــز رواســت کــه آیــا عرفــان و جســتجوی 

وحــدت کیهانــی، همانطــور کــه بســیاری از تحقیقــات 

ــت  ــر در پش ــای موث ــد، نیروه ــنهاد می کنن ــر پیش اخی

ــا  ــه ت ــا اینک ــه، ب ــد؟ 2۸ خالص ــری بوده  ان ــت هن خالقی

ــودن مفهــوم اســالمی رویکــرد،  ــی ب چــه میــزان جهان

ســوالی برحــق اســت، خــود رویکــرد، بــه طریقــی، ورای 

ــل  ــم تبدی ــک دگ ــه ی ــن ب ــت. ای ــتاده اس ــوال ایس س

می  شــود تــا یــک روش  شناســی، و بــرای مورخــی 

ــده  اش  ــت، فای ــاص اس ــه  ای خ ــغول لحظ ــه دل مش ک

محــدود اســت. ایــن فقــط یکــی از گزینه  هایــی اســت 

ــرای درک گذشــته در مقابــل مــا فراهــم اســت.  کــه ب

ــیار  ــن بس ــر، ای ــد معاص ــرای هنرمن ــر ب ــرف دیگ از ط

ــه  ــد ب ــا می  کن ــت کــه ادع ــن عل ــه ای جــذاب اســت، ب

تمــام صفــات و ویژگی  هــای یــک فرهنــگ نفــوذ کــرده 

اســت و یقینــاً و تحقیقــاً )اصطالحــی مــورد عالقــه در 

ــد. ــف می  کن ــش را تعری ــاب(، پارامترهای کت

ــه ایــن فرصت  هــا، هیچکــدام در  ــه ایــن مشــکالت، ن ن

ــن کتــاب  ــر راجــرز فراهــم نمی  شــوند. تحقیقــات ای اث

بی  عیــب و نقــص اســت و حتــی در جاهایــی کــه 

ــترس  ــات در دس ــر از ارجاع ــم افزون  ت ــات مبه ارجاع

ــد. همچنیــن اساســاً  ــه حســاب می  آی ــده ب اســت، ارزن

اثــری تاریخــی اســت، بــا تاریخ  هــای فــراوان، در 

سلســله  ها و رویدادهــای پیچیــده    ای کــه رخ داده. 

ایــن کتــاب، روی چنــد موضــوع عمدتــا  تاکیــد 

ــن نظــم  ــل بی ــا تقاب ــان ی ــل تحــول ایم ــی، مث فرهنگ

شــهری و روســتایی بــا بحث  هــای دقیــق و غالبــاً 

بســیار روشــن چنــد اثــر تاریخــی، کلیــدی از گذشــته   

اعــراب، ایرانیــان و مــردم آســیای مرکــزی اســت 

ــاه  ــاید پنج ــه ش ــر ب ــات مختص ــا ارجاع ــن ب و همچنی

ــت.  ــتا اس ــر هم  راس ــور دیگ کش
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بــه عنــوان تحقیــق تاریخــی، این اثــر خــودش را به نقد 

ــه جــای  ــر تاریخــی ب ــی می  ســپارد: چــرا یــک اث درون

دیگــری انتخــاب شــده اســت؟ آیــا تفســیر و تاریخــی 

ــا  ــر ی ــع بهت ــا مناب ــه شــده صحیــح اســت؟ آی کــه ارائ

دیگــری بــرای ایــن دوره موجــود نیســت؟ ایــن مباحث 

ــری  ــه یادگی ــد ب ــه عالقه  من ــه  ای ک ــب جامع ــرای اغل ب

جهــان مســلمان هســتند مهــم نیســت. حتی فصــل اول 

عالــی ایــن کتــاب در بــاب »اغواگــری اســالم« منحصراً 

ــا  ــه ب ــا ســروکار دارد، ن ــرای غربی  ه ــت آن ب ــا جذابی ب

دالیــل گرایــش بــه اســالم در بربرهــای شــمال آفریقــا 

یــا دهقانــان اندونزیایــی. ایــن اثــر، یــک کتــاب بــدون 

اصــل اساســی اســت، بــدون تعریف  هایــی در ایــن بــاب 

ــرد و  ــی ک ــالمی تلق ــوان اس ــزی را می  ت ــه چی ــه چ ک

چــه چیــزی را نمی  تــوان. بــا ایــن وجــود، شــامل پیــام 

ــورخ  ــه   م ــه وظیف ــت ک ــدی اس ــک قدرتمن ایدئولوژی

قضــاوت و ارزیابــی نیســت، بلکــه وظیفــه   او ایــن اســت 

کــه هرچیــزی را »بــه نظــر واقعیــت می  رســد« از 

ــرای  ــن روش ب ــد. ای ــتخراج کن ــده اس ــع باقی  مان مناب

ســواالتی کــه توســط جهــان مســلمان معاصــر پرســیده 

ــد. ــم نمی  کن ــخی فراه ــود پاس می  ش

ــرد  ــرد کتاب  هــای مشــابهی را در نظــر می  گی وقتــی ف

ــت،  ــد شده اس ــوروی تولی ــر ش ــاد جماهی ــه در اتح ک

تاریــخ  تصویــر بســیار متفاوتــی ظاهــر می  شــود: 

ــد از آن  ــک مجل ــه ی ــد ک ــی معمــاری در 12 جل جهان

ــا و  ــه، آفریق ــورهای مدیتران ــاری کش ــوان معم ــا عن ب

آســیا29 اســت؛ تاریــخ مــردم اتحــاد جماهیــر شــوروی 

ــر زیبایــی مزیــن اســت؛  ــه تصاوی ــه جلــد30 کــه ب در ن

ــی. وی.  ــته ب ــران نوش ــرب و ای ــورهای ع ــر کش و هن

وایمــارن 31 کــه بخشــی از ســری  هایی اســت کــه 

ــه  ــا ب ــن کتاب  ه ــان ســروکار دارد. ای ــای جه ــا هنره ب

همــان آثــار تاریخــی قبلی  هــا مربــوط هســتند، امــا در 

آن  هــا از کلمــه  ی اســالم، حتــی در عنــوان بســیاری از 

فصل  هــا هــم اســتفاده نشــده اســت، نقطــه ارجاعــات 

ــا منطقــه  ای اســت. ویراســتاران تمامــی  آن  هــا ملــی ی

ــا در  ــه آن  ه ــد ک ــالم می  کنن ــماً اع ــخه،   رس ــه نس س

ــتند،  ــی هس ــی و فرهنگ ــتمرار در زمان ــتجوی اس جس

همانطــور کــه ایــن موضــوع در ســری  های تاریخ  هــای 

هنــر کشــورهای آســیای مرکــزی و آذربایجــان واضــح 

ــان  ــا زم ــان را ت ــا تحقیقات  ش ــی آن  ه ــت. 32 تمام اس

قرن  هــای  بــه  اینجــا،  در  پیش می  آورنــد.  حــال، 

هجدهــم و نوزدهــم، کــه غیبت  شــان در مطالعــات 

ــه  ــرون اولی ــای ق ــان غن ــه هم ــود، ب ــارز ب ــان ب غربی

ــی و  ــر زمان ــم از نظ ــب، ه ــود. مطال ــه می  ش پرداخت

ــی  ــق یک ــده  اند )طب ــم ش ــر دوره  ای تنظی ــم از نظ ه

ــی  ــرز جالب ــطی بــه ط از کتاب  هــا، دوره قــرون وس

ــران ادامــه پیــدا می  کنــد 33( و از  ــرن نوزدهــم ای ــا ق ت

لحــاظ الگــوی زمانــی بســیار واضــح و شــفاف مشــخص 

هســتند. ارتباطــات و تاثیــرات بین-منطقــه  ای و بیــن-

فرهنگــی، بــه جــز وقتــی پیرامــون اصطــالح »آســیای 

حداقــل  بــه  آیــد،  پیــش  ســردرگمی  مرکــزی« 

رسیده اســت. نهایتــاً، جــدا از اصطالحــات مبهــم مثــل 

»موفق  تریــن« یــا »مشــخصه   ویــژه« در ایــن کتاب  هــا 

ــر دوره  ــرای ه ــم اســت، ب ــادی بســیار ک ــی انتق ارزیاب

معمــول  مثال  هــای  همــان  مثال  هــا  منطقــه،  یــا 

ــت.  ــک اس ــات آکادمی تحقیق

اولیــن برداشــتی کــه از تمــام این  هــا می  شــد داشــت، 

ایــن اســت کــه توجــه بیشــتر روی معمــاری و ســازه  ی 

معمــاری و دکوراســیون اســت تــا دیگــر هنرهــا. دقیقــا 
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ــتیژ  ــاً پرس ــه   اصطالح ــه از جنب ــت ک ــن اس ــل ای مث

ــه آن، از  ــوط ب ــای مرب ــاری و تکنیک  ه ــی، معم جهان

ــد.  ــری دارن ــام برت ــیا مق ــازی و اش ــی، مجسمه  س نقاش

ســوال ایــن اســت کــه آیــا ایــن موضــوع ارتباطــی بــا 

برخــی واقعیت  هــای اساســی جهــان مســلمان داشــته 

ــرای تمــام جامعــه باعــث نوعــی  ــا اســالم ب ــه. آی ــا ن ی

تالش  هــای  دیگــر  و  شــده  ساخت وســاز  توســعه   

هنــری را رهــا کــرده اســت؟ یــا آیــا شــرایط تاریخــی 

ــته  ــه داش ــده  ای را نگ ــط ساخته  ش ــاً محی ــالم صرف اس

کــه بــرای تمــام فرهنگ  هــا معنادارتریــن شــکل 

ــه تمرکــز روی  ــا تمایــل ب خالقیــت انســانی اســت؟ آی

تاریــخ هنــری نقاشــی، مجســمه و اشــیا، نوعــی انحراف 

ــت؟  ــی اس ــای چین ــانس و ادب ــی از رنس ــگان غرب نخب

تمرکــز بــر تــالش تحقیقاتــی روی قــرون اولیــه اســالم 

و توجــه بــه جهــان عــرب، دو موضــوع را بازتــاب 

می  دهــد؛ از طرفــی دغدغــه   پیشــین تحقیقــات در 

بــاب توضیــح و آشــکار کــردن مراحــل آغازیــن فرهنگ 

اســالمی را منعکــس می  کنــد و از طــرف دیگــر، نفــوذ 

ــه بســیار  ــار تاریخــی اولی ــا آث باستان  شناســی را کــه ب

ــار اخیــر. ایــن بعیــد اســت کــه  ــا آث راحت  تــر اســت ت

ــد  ــته خواهندش ــد نوش ــال بع ــه ده س ــی ک کتاب  های

همیــن پیش  داوری  هــا را نشــان   دهنــد، چــون تمرکــز 

ــی  ــته، بازنمای ــای گذش ــون روی زمان  ه ــی اکن تحقیق

بهتــری از قــرن چهاردهــم بــه بعــد ارائــه خواهــد کــرد. 

ــعه  ــد توس ــز بای ــه  ای نی ــای منطق ــی از تفاوت  ه آگاه

ــاً به خاطــر اینکــه  ــل دیگــر، صرف ــرای دالی ــه ب ــد. ن یاب

منابــع دوره  هــای میانــی بــه صــورت برابــری در عربــی، 

ترکــی )بــه شــکل  های مختلــف(، فارســی و اردو پخــش 

شــده  اند. ایــن برابــری در شــش قــرن اول اســالم وقتــی 

ــده می  شــود.  ــر دی ــت، کم  ت ــی گســترش یاف ــان عرب زب

امــا در همیــن حــال، مــا دیــدی از هنــر اســالمی داریم 

ــی  ــیوه  های معمول ــه ش ــی اولی ــار تاریخ ــه در آن آث ک

ــا  ــا آن  ه ــری ب ــدوده   هن ــام مح ــه تم ــاخته  اند ک را س

تعریــف شــده اســت. ایــن تاکیــد اهمیتــی بالمنــازع بــه 

فرم  هــای متقــدم اســالمی می  دهــد. همچنیــن، اشــاره 

می  کنــد کــه جهــان معاصــر از زمان  هــای قدیــم فــرود 

ــهیم  ــوز در فرهنگــش س ــی هن ــه نوع نیامده اســت و ب

اســت. فــرض می  شــود کــه قاهــره   امــروز، متعلــق بــه 

فرهنگــی اســت کــه مســجد ابــن طولــون یــا مدرســه 

ســلطان حســن را ســاخته اســت؛ اگــر چــه ایــن شــبیه 

ــارتر  ــل ش ــردی اه ــم ف ــرض کنی ــه ف ــه آن اســت ک ب

امــروزی، همچنــان در مســیری زندگــی می  کنــد 

ــک رســید و بســیارعالی در  ــه گوتی ــه از رمانســک ب ک

ــرد. ســنگینی  ــدا ک ــش نمــود پی مجســمه  های کاتدرال

بــار اثبــات پیوســتگی فرهنگــی ایــن شــکوه بــر دوش 

کســانی اســت کــه ادعــا می  کننــد وجــود دارد. منطــق 

تاریخــی آن بــه طــرز واضحــی نامحتمــل اســت. 

ــر  ــای جماهی ــز کتاب  ه ــه ج ــا ب ــن کتاب  ه ــی ای تمام

ویژگی  هایــی  و  بــا طبیعــت »اســالمی«  شــوروی، 

ســروکار دارنــد کــه توســط و بــرای مســلمانان درســت 

بــه  فقــط  احتمــاالً  اگرچــه »اســالم«  شده اســت. 

صــورت عنــوان ظاهــر شده اســت. یــا اینکــه فقــط بــه 

مثابــه توصیفــی قــراردادی و ســنتی از مجموعــه   آثــار 

تاریخــی اســتفاده شــده تــا بتــوان در بــاب آن  هــا طبــق 

روش  هــای کالســیک تاریــخ هنــری یــا باستان  شناســی 

ــار  بحــث کــرد. در اینجــا ایــن ســوال، کــه در ایــن آث

ــان  ــود دارد؟، پنه ــالمی وج ــز اس ــه چی ــی، چ تاریخ

اســت و تقریبــاً پاســخی وجــود نــدارد. مورخــان دربــاره 
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ــا  ــد، آن  ه ــث می  کنن ــاده بح ــی افت ــه اتفاق ــه چ اینک

هرچیــز جدیــد و متفاوتــی را کــه می  یابنــد بــه هســتی 

فرهنــگ اســالمی نســبت می  دهنــد. همیــن کــه ایــن 

اتفــاق افتــاد، آن  هــا بــه ســادگی در بــاب انــواع تغییــر 

ــکل  ــگ ش ــه فرهن ــه ب ــی ک ــک و عادت ــلیقه، تکنی س

ــه صــورت  ــد. غیرمورخــان ب می  دهــد، ســخن می  گوین

در  آن  هــا  گاهــی  می  کننــد.  عمــل  ناواضح  تــری 

ــای  ــال، فضاه ــرای مث ــا )ب ــا طراحی  ه ــاختمان  ها ی س

ــا گرایشــاتی را  ــا هندســه   پیچیــده( اصــول ی ــزرگ ی ب

ــا در فضــا، غیبــت صــورت  ــد )تســاوی بخش  ه می  یابن

ــن(  ــی تزیی ــت طراح ــد بی  نهای ــا رش ــی دادن ی خارج

ــی از  ــدت اجتماع ــال، وح ــرای مث ــای )ب ــه ویژگی  ه ک

ــوع  ــر تن ــی ب ــق مبتن ــک خال ــای ی ــا ادع ــا ی برابری  ه

جهــان  ( فرهنــگ اســالمی را بازتــاب می  دهنــد. در 

ــتفاده  ــر اس ــدی پیچیده  ت ــر، از فرآین ــی دیگ زمان  های

ــلمان  ــاد مس ــای اعتق ــدام از ویژگی  ه ــر ک ــود. ه می  ش

ــور  ــا تص ــود ی ــف می  ش ــه توصی ــی ک ــار مذهب و رفت

می  شــود بــه صــورت خــودکار دلیــل هــر شــکلی اســت 

کــه ظاهــر شــده. مثــال معمولــی از ایــن فرآینــد خانــه 

دربــاری اســت کــه مکــرراً بــا عنــوان خانــه اســالمی در 

ــی  ــه می  شــود؛ چــون اجــازه می  دهــد مکان نظــر گرفت

ــود.  ــاخته ش ــی س ــی و عموم ــی، نیمه  خصوص خصوص

ــمت  های  ــوص در قس ــه   مخص ــن نقش ــت، ای در واقعی

ــی  ــا در نواح ــلمان ی ــتوایی مس ــق اس ــادی از مناط زی

ــل  ــه قاب ــه آنجــا گســترش یافت ــه اســالم ب شــمالی ک

ــاداری آب و  ــر، معن ــی دیگ ــه بیان ــت. ب ــتفاده نیس اس

ــیار  ــاری بس ــه درب ــه  ای خان ــن منطق ــی و بنابرای هوای

مهم  تــر از ســازگاری بالقــوه  ی آن بــا مقــررات اجتماعــی 

ــادی اســت.  و اعتق

بــرای اینکــه از اســالم بــه مثابــه توضیحــی بــرای هنــر 

اســالمی، و نــه چنــد اثــر تاریخــی مســلمانان، اســتفاده 

شــود بایــد از گرفتار شــدن در ســه مســأله پرهیــز کرد. 

یکــی گســتردگی و شــیوه  هایی اســت کــه متغیرهــای 

ــد.  ــرار داده  ان ــر ق ــالمی را تحت تاثی ــر اس ــالمی، هن اس

ــت  ــده اس ــیده ش ــه  ای پیش کش ــال، فرضی ــرای مث ب

کــه رشــد بازنمایــی در قــرون دوازده و ســیزده ایــران 

بــه گســترش صوفی  گــری خالــص ایرانــی ارتبــاط 

دارد.34 امــا اگــر متغیــر مذهبــی می  توانــد ایــن تغییــر 

ــی  ــاد کنــد، فقــط در بــاب صوفی  گــری ایران را ایج

ایــن اتفــاق افتــاده اســت؟ نمی  شــود تصــور کــرد کــه 

ایــن موضــوع در گونه  هــای دیگــر، از یــک مذهــب بــه 

مذهبــی دیگــر، از یــک طریقــت بــه طریقــت دیگــر، یــا 

از شــیعه  گری تــا ســنی  گری، معادل  هایــی داشــته 

ــه  ــت ک ــن اس ــاً ای ــب مطمئن ــن مناس ــد؟ جایگزی باش

تاثیــر اســالم محــدود بــه ویژگی  هایــی آنقــدر گســترده 

ــی  ــا بی  معن ــا تقریب ــرای پژوهشــگر فرم  ه ــه ب اســت ک

ــد. ــر می  رس ــه نظ ب

موضــوع دیگــر ارتبــاط اســالم بــا منطقــه، نــژاد، 

از  ســر برآورده    ویژگی  هــای  ملــی،  موجودیت  هــای 

شــرایط آب و هوایــی و گــره خــورده در هویــت نــژادی 

ــرای فــردی از  یــا ملــی اســت. ایــن مســأله احتمــاال ب

قــرن پانــزده یــا نهــم کــه بدیــن نحــو فکــر نمی  کنــد 

ــم  ــر می  کنی ــور فک ــا اینط ــا م ــود. ام ــد ب ــب خواه جال

ــول  ــی، اص ــای ترک ــاره   موتیف  ه ــتجو درب ــه جس و ب

ایرانــی و ســهم بنگالــدش در هنــر ادامــه مــی دهیــم، 

درســت بــه همــان شــیوه کــه دنبــال تاثیــرات ایتالیــا 

در آلمــان یــا تاثیــرات انگلیــس از فرانســه می  گردیــم. 

ــا بازنمایــی  ــا اســالم، مثــل وقتــی کــه مخالفتــش ب آی
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ــی و  ــن موقعیت  هــای محل انســان را اعــالم کــرد، از ای

ــر نرفــت؟ محــدود فرات

بهتریــن شــکل  بــه  موضــوع  آخریــن  و  ســومین 

ــب دو ســوال مطــرح شــود.35 در چــه  ــد در قال می  توان

مرحلــه  ای از توســعه   یــک شــکل، مجــاز اســت کــه بــه 

آن معنایــی فرهنگــی، در موضــوع مــا اســالمی، بدهیم؟ 

ــط در  ــا فق ــتند ی ــا هس ــی فرم  ه ــی درون ــا آن معان آی

ــوال  ها  ــن س ــد؟ ای ــود دارن ــدگان وج ــن مداقه  کنن ذه

شــاید فقــط در واژه  هــای فرهنــگ اســالمی پاســخ داده 

شــوند؛ اگرچــه بــه نظــر مــن بــه مشــکل تاریــخ هنــری 

ــه در  ــکلی ک ــد. مش ــق دارن ــترده  تری تعل ــیار گس بس

ــر  ــق طبقه  بنــدی هن ــی هــم از طری ــر غرب ــه   هن مطالع

ــا دوره  ای، تحــوالت  ــر اســاس ســبک  های شــخصی ی ب

ــده اســت.  ــده ش ــار ران ــه کن ــره ب ــی و غی ــی محل فرم

ایــن شــاید یکــی دیگــر از بســیاری حوزه  هاســت کــه 

ــخ و  ــواالت بی  پاس ــا س ــه ب ــالمی، ک ــر اس ــه هن مطالع

دســت و پنجــه نــرم می  کنــد، می  توانــد بــه درک 

تمامــی هنرهــا کمــک کنــد. 

چهارمیــن نتیجــه کــه می  تــوان از نمونه  هایــی از کتــب 

مشــهور هنــر اســالمی گرفــت، شــاید در واقــع ریشــه   

ســه کتــاب اول، مخصوصــاً ســومی، باشــد. فقــط یکــی 

ــن کتاب  هــا توســط یــک مســلمان نوشــته شــده  از ای

ــلمان  ــان مس ــه او از جه ــی ک ــی اظهارات ــت و حت اس

ــاب هنــر خــودش بیــان می  کنــد، ناکافــی اســت:  در ب

گهــگاه نقــل قولــی از ابــن خلــدون، چنــد آیــه   قــرآن و 

اینجــا و آنجــا ارجاعاتــی از شــعرهای فارســی یــا یــک 

مــورخ یــا جغرافــی  دان. اگــر فــرد تمامــی ایــن کتاب  هــا 

را تواریــخ هنــر در نظــر بگیــرد، فقــدان منابــع مکتــوب 

بــه خــودی خــود غیرعــادی نیســت. امــا اغلــب آن  هــا 

دقیقــاً روی ویژگــی اســالمی هنــر متمرکــز هســتند و 

بــا آن ســروکار دارنــد؛ بــدون اینکــه مفهومــی در بــاب 

چیســتی اســالم در گذشــته و اکنــون انتقــال دهنــد. 

ــر  ــاب هن ــلمانان معاصــر در ب ــتار مس ــودن نوش ــم ب ک

اســالمی در کل معنادارتــر اســت. محققــان تــرک 

ــوری  ــا امپراط ــی ی ــالمی در آناطول ــر اس ــاره   هن درب

و شــبه جزیره  ایــران، مصــر  عثمانــی می  نویســند؛ 

هنــد بــه ســهم خــود در تاریــخ و توضیــح آثــار تاریخــی 

محلــی آثــاری تولیــد کرده  انــد. امــا بــه اســتثنای یــک 

ــی  ــاب زیباشناس ــی در ب ــک از آ، بحنس ــاب کوچ کت

نقاشــی  دربــاره    گســترده    تعمیم  هــای  و  عربــی36 

ــم  ــه می  دان ــا ک ــا آنج ــیراوغلو37، ت ــط م. س. ایپس توس

ــل  ــرن قب ــم ق ــا نی ــه تقریب ــی از کاری ک ــچ تداوم هی

ــی و  ــن، م. مصطف ــی حس ــارس، م. ذک ــط ب. ف توس

ــس  ــت. پ ــود نیس ــود موج ــده ب ــروع ش ــری ش آ. فیک

ــود  ــه خ ــود ک ــرح می  ش ــده  ای مط ــال نگران  کنن احتم

نیــاز بــه تعریــف هنــر اســالمی نیــازی غربــی اســت و 

جهــان معاصــر مســلمان در آن شــریک نیســت. شــاید 

انگیزه  هایــی  از  فرهنگــی  و  سیاســی  انجمن  هــای 

ــار  ــه آث ــان ک ــزه  ی آن ــا انگی ــه ب ــد ک ــام می  گیرن اله

ــروزه  ــر ام ــاوت اســت. اگ ــد متف ــق می  کنن ــری خل هن

ــوده؟  ــا در گذشــته هــم همینطــور ب چنیــن اســت، آی

یــک بــار دیگــر یــک ویژگــی جهــان معاصــر به ســؤالی 

بــرای گذشــته تبدیــل می  شــود و یــک دغدغــه بــرای 

رابطــه   گذشــته و حــال در هنــر اســالمی، بــه ســؤاالتی 

ــد.  ــر می  انجام ــود هن ــت خ ــاب طبیع ــه  ای در ب پای

ــان  ــای برگزیده  م ــه کتاب  ه ــاب اینک ــی در ب مالحظات

ورای تصاویــر زیبــا چــه چیــزی بــرای ارائــه دارنــد و چه 

تعریفــی از هنــر اســالمی می  تــوان از آن  هــا اســتخراج 
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ــد.  ــوق می  یاب ــن س ــر م ــری آخ ــه نتیجه  گی ــرد، ب ک

ــه از  ــت چ ــر واقعی ــه از نظ ــا چ ــن کتاب  ه ــی ای تمام

ــوب  ــه چارچ ــتند ک ــر از آن هس ــوم، نابالغ  ت ــر مفه نظ

قابــل تاییــد و تاییــد  شــده  ای بــرای اطالعــات و 

توضیحــات داشــته باشــیم. درجــا مانــده از آثــار 

گذشــته  های دور، نویســندگان ادعــا می  کننــد کــه 

ــه در  ــن ک ــا ای ــت، ب ــر اس ــروز معتب ــان ام یافته  هایش

اغلــب بخش  هــا آن  هــا ســه قــرن گذشــته را بــه کلــی 

ــی  ــی و مکان ــیم  بندی  های زمان ــد و تقس ــکار می  کنن ان

ــی و  ــیرهای مذهب ــور تفس ــد، همینط ــی می  کنن معرف

فلســفی کــه یــا از مدل  هــای غربــی کپــی شــده  اند یــا 

ــی  ــاری مبتن ــه آث ــه ب ــا اول از هم ــات   نشــده  اند. م اثب

بــر واقعیــت و از نظــر فکــری چالش  برانگیــز نیــاز 

ــطه«  ــات »واس ــوان آن را تحقیق ــاید بت ــه ش ــم ک داری

ــد،  ــکال، زمان  من ــه  ای، تکنی ــات منطق ــد: تحقیق نامی

ــترده  تر  ــار گس ــا و آث ــن مونوگراف  ه ــه بی ــک ک تماتی

ــه  ــی ب ــات کم ــفانه تحقیق ــد. متاس ــل بزن ــا پ ایده  ه

ایــن شــکل موجــود هســتند3۸، و اغلــب آن  هایــی کــه 

ــه 15 ســال اخیــر هســتند.  نوشــته شــده  اند متعلــق ب

همــواره کتاب  هــای راهنمــا یــا میــز قهــوه ده یــا 

پانــزده ســال از جایــگاه واقعــی تحقیقــات و دانــش در 

آن زمینــه عقــب هســتند. مشــکل خاصــی کــه بــا هنــر 

اســالمی وجــود دارد، مخصوصــا معمــاری، ایــن اســت 

ــی و  ــاب گذشــته   آن، ناگهان ــش در ب ــه دان ــاز ب ــه نی ک

ــد.  ــتر ش ــات بیش ــوان تحقیق ــریع  تر از ت ــیار س بس

محققــان بــه راحتــی گرفتــار دوراهی  هــای بیــن 

ــی  ــوند؛ دوراه ــوم می  ش ــاز عم ــی و نی ــش تخصص دان

بیــن تحقیقــات ســنتی کــه محتــاج یــک دســتور کلــی 

ــد  ــه همیشــه بای ــی ک ــات عموم ــع اســت و اطالع مناب

ــارات  ــان انتظ ــد؛ می ــترس باش ــه قابل دس ــرای هم ب

اجتماعــی، ایدئولوژیکــی و فکــری معاصــر و فــرض 

گذشــته  ای کــه بــه صــورت ابژکتیــو در دســترس 

ــی از  ــلمان و آگاه ــان مس ــت جه ــان عظم ــت؛ می اس

محدودیت  هــای فــردی هرکــس؛ میــان مقتضیــات 

جهانــی تحقیقــات در غــرب و احساســات بی  واســطه و 

شــخصی مســلمانان، مخصوصــاً جوانان نــاآرام و باانگیزه  . 

برخــی از ایــن دوراهی  هــا، بخــش اجتناب  ناپذیــری 

از ذات تحقیقــات بین  المللــی هســتند کــه دربــاره   

ــی  ــد. برخ ــت می  کنن ــده فعالی ــی زن ــته فرهنگ گذش

دیگــر از ایــن امــر ناشــی شــده  اند کــه انتظاراتــی کــه 

ــه در  ــی ک ــا اطالعات ــده ب ــاد ش ــالمی ایج ــر اس از هن

دســترس اســت ســازگار نیســتند. گســترش روش  هــای 

ــا در  ــردآوری آن  ه ــات و گ ــع  آوری اطالع ــنتی جم س

ــل  ــق و کام ــای دقی ــا مجموعه  ه ــا ی ــب کاتالوگ  ه قال

متن  هــای مناســب مشــکل را حــل نمی  کنــد. بــه ایــن 

ــه  ــوص ب ــای مخص ــم ویژگی  ه ــا موظفی ــه م ــت ک عل

جهــان مســلمان و ریتــم درونــی فرهنگــی کــه هنــرش 

ــم. ــح دهی ــم و توضی ــف کنی ــاخته، تعری را س

ایــن موضــوع قبــاًل مطــرح شــد کــه در ارتبــاط بــا هنــر 

اســالمی از منابــع مکتــوب بــه انــدازه   کافــی اســتفاده 

نشــده اســت. در نــگاه اول، ایــن ادعــا درســت نیســت. 

شرق  شناســی  و  باستان  شناســی  ســنت  دو  هــر 

همیشــه از مــدارک مکتــوب ســود برده  انــد، همانطــور 

ــام39  ــس وان برچ ــار ماک ــح در آث ــور واض ــه ط ــه ب ک

ژان ســاواژ40 و ریچــارد اتهینگهــاوزن41 مشــهود اســت. 

ــر  ــی، اث ــر تاریخ ــوارد، اث ــب م ــه در اغل ــن هم ــا ای ب

ــه متــن منتهــی می  شــوند.  ــا شــی ب هنــری، کتیبــه ی

تنهــا اســتثناهای موجــود، تــا آنجــا کــه می  دانــم 



1۸3

زیبا
ی 

ها
هنر

ت 
لعا

طا
م

140
ن 0

ستا
تاب

ــس  ــی، تاریخ  نوی ــن بی  ب ــات اب ــتن: مطالع ــا هس این  ه

ــورخ  ــک م ــن42، ی ــورت اردم ــی؛ ک ــلجوقیان آناطول س

ــد  ــدارد43؛ و چن ــون توجــه خاصــی ن ــه مت ــر کــه ب هن

جســتار کــه شــعر فارســی را بــه نقاشــی ایرانــی ارتبــاط 

می  دهنــد44؛ و متاســفانه چنــد تحقیــق در کتــاب 
ــی.45  ــای تخصص راهنماه

ــی را در  ــا اطالعات ــی ســواالت ی ــر متن ــش ه ــا خوان ام

ــال، در  ــرای مث ــراه دارد. ب ــه هم ــر ب ــخ هن ــاب تاری ب

مروج  الذهــب، المســعودی می  نویســد کــه خلیفــه 

المتــوکل )۸47-۸61م.( انــواع جدیــدی از منســوجات 

ــه  ــرد )ب ــی ک ــار عباســی معرف ــی را در درب و لباس  های

صــورت اختصاصی اســتفاده رســمی از ملهم، ابریشــمی 

ــاختنی  ــاختن )»س ــدی از س ــیوه   جدی ــان( و ش در کت
ناشــناخته بــرای مــردم )تــا آن زمــان(« ( »از حیــره«46 

ــن  ــد )ای ــی از رواق می  ش ــتفاده   جالب ــامل اس ــه ش ک

ــه رواق  ــان portico را ب ــه در آن زم ــح اســت ک صحی

ــی  ــه بیان ــریفاتی. ب ــداف تش ــرای اه ــم( ب ــه کنی ترجم

ــل،  ــهور و اصی ــورخ مش ــک م ــن ی ــن مت ــر، در ای دیگ

ــت شــده اســت.  ــاری ثب ــرات در ســبک  های معم تغیی

ــداری  ــدارک دی ــا م ــرات را ب ــن تغیی ــم ای شــاید نتوانی

ــزی توســط  ــم چی ــل می  دانی ــا حداق ــم، ام ــات کنی اثب

ــت  ــناخته و ثب ــر ش ــوان تغیی ــه عن ــگ ب ــود فرهن خ

شــده اســت. اکنــون، ایــن وظیفــه   مــورخ هنــر اســت 

ــرای کشــف آن چیــز تــالش کنــد.  کــه ب

توصیــف  می  آیــد.  الموشــح  کتــاب  از  دوم  مثــال 

ــرن  ــل ق ــداد در اوای ــلیقه در بغ ــا ذوق و س ــاع ب اجتم

ــل  ــم و اوای ــرن نه ــر ق ــری )اواخ ــری قم ــارم هج چه

ــده  ــاب آم ــن کت ــت. در ای ــالدی( اس ــم می ــرن ده ق

اســت کــه دبیــری در دکانــی از چــوب ســاج نشســته 

بــود. دکانــی کــه بــا منبت  کاری  هــای فــراوان اشــعاری 

ــود47. ایــن متــن،  در ســنگ الجــوردی تزییــن شــده ب

فــارغ از اطالعــات مربــوط بــه دانــش مــا از چــوب ســاج 

منبــت  کاری شــده، نشــان می  دهــد کــه تزییــن اشــیا 

بــا متــون ادبــی در اوایــل قــرن دهــم شــروع شــده بود، 
ــد.4۸  ــداول نش ــد مت ــرن بع ــا دو ق ــک ی ــا ی ــه ت اگرچ

ــوم  ــک را معل ــر در ذوق و تکنی ــال اول لحظــه     تغیی مث

ــر  ــه از نظ ــد ک ــی می  ده ــال دوم اطالعات ــد. مث می  کن

ــی  ــار تاریخ ــده و آث ــن ش ــیای تزیی ــود اش ــی وج زمان

معمــاری را گســترده  تر از معمــول بدانیــم. ایــن واضــح 

ــی  ــاً تمام ــابه از تقریب ــال مش ــا مث ــه صده ــت ک اس

اشــکال خالقیــت ادبــی اســالمی می  تــوان جمــع  آوری 

ــاد  ــال زی ــه احتم ــه ب ــد ک ــان می  ده ــن نش ــرد و ای ک

ایــن مــوارد می  تواننــد تاریخــی از فرم  هــای تکمیلــی را 

فراهــم کننــد، شــاید تاریخــی کامــاًل متفــاوت از آنچــه 

ــر ایجــاد شــده اســت.  توســط مــورخ هن

ــل  ــامل تحلی ــی ش ــع ادب ــه مناب ــر ب ــردی دیگ رویک

حساســیت  تــا  اســت  برجســته  نویســندگان 

زیباشناســانه     آن  هــا فهمیــده شــود. نمونــه واضــح ایــن 

موضــوع ابــن خلــدون اســت. شــاید اســتخراج اطالعات 

مفیــد بــرای تاریــخ هنــر، از ایــن مورخ-فیلســوف 

برجســته و قضاوت  هــای ناموفــق نیــاز بــه ســمینارهای 

و رســاله  های متعــددی داشــته باشــد، امــا الزم اســت 

ذکــری از دو فصــل معــروف دربــاره  ی شــهرها و صنایــع 

ــود. ــتی آورده ش دس

در بحثــش دربــاره   شــهرها، ابــن خلــدون بــر خاندان  هــا 

)ُدَول( بــه مثابــه ســازندگان شــهر  های »متمــدن« 

ــا(  ــز آرامــش )دع ــه از نظــر او مراک ــد ک ــد می  کن تاکی

ــا  ــن بن ــن او، بی ــتند. همچنی ــرف( هس ــت )ط و نعم
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ــی او از  ــرای دوم ــذارد. ب ــرق می  گ ــی ف ــر تاریخ و اث

ــن در  ــر م ــه نظ ــه ب ــد ک ــتفاده می  کن ــکل اس واژه   هی

ــته  ــی را نداش ــای عموم ــی، آن معن ــه عرب ــون اولی مت

ــاره  ــالم اش ــل از اس ــاختار قب ــه س ــوالً ب ــت و معم اس

دارد.49 امــا آنچــه بــرای مــورخ هنــر جالــب اســت ایــن 

ــی و  ــای فرهنگ ــا واحده ــله  ها را ب ــه او سلس ــت ک اس

ــی مشــخص  ــا ســبک زمان ــار تاریخــی معمــاری و ب آث

شناســایی می  کنــد. هــر دوی ایــن نظــرات بــرای 

انســان قــرن چهاردهــم مناســب و عــادی اســت. 

تمایزهــای سلســله  ها و صــورت خارجــی دادن بــه 

بناهــا در واقــع ویژگــی آن زمــان هســتند، حتــی اگــر 

ــورخ  ــن، م ــد. بنابرای ــده باش ــوار ش ــل هم مســیر از قب

ــرن  ــیراتش از آن ق ــه تفس ــود ک ــه می  ش ــر، توجی هن

ــا حداقــل تغییــرات جزیــی را بیــان  را تغییــر دهــد )ی

ــر  ــیرها را قابل قبول  ت ــن تفس ــن کار ای ــا ای ــد(. و ب کن

ــا در بحــث پیرامــون مدرســه ســلطان حســن  کنــد، ی

ــتی  ــری درس ــار هن ــیدالدین از آث ــی  های رش ــا نقاش ی

صحبــت کنــد. بــه دالیــل صرفــاً بصــری، ایــن امــکان 

ــر  ــی و اث ــا ش ــری را از میلیون  ه ــار هن ــه آث ــت ک هس

تاریخــی جــدا کنیــم، امــا می  توانیــم مطمئــن باشــیم 

ــیم  ــه آن می  رس ــر ب ــن ام ــه از ای ــی ک ــه قضاوت  های ک

فقــط وقتــی معتبــر اســت کــه مفاهیــم متــداول معاصر 

ــیم.  ــرون بکش ــع بی را از مناب

در متــن دوم ابــن خلــدون بــه صنایع  البنــا یــا صنایــع 

دســتی مربــوط بــه ســاختمان می  پــردازد.50 معمــاری، 

ــی  ــاری و بافندگ ــی، نج ــاورزی، خیاط ــا کش ــوازی ب م

ــه  ــی ک ــت، از آن  جای ــروری« اس ــع »ض ــی از صنای یک

ــد  ــت، تولی ــل کتاب ــع »اشــرافی« مث ــا صنای ــا را ب آن  ه

ــاد  ــد. ابع ــدا می  کن ــکی ج ــی و پزش ــاب، آوازخوان کت

ــه  ــد ک ــی باش ــر ادب ــه ژان ــق ب ــاید متعل ــن ش ــن مت ای

تاریــخ آن هنــوز پژوهــش نشــده اســت51، امــا همچنــان 

بســیار آموزنــده اســت. او معمــار را ســازنده اصلــی بنــا 

مشــخص می  کنــد. در حالــی کــه اذعــان می  کنــد 

ــن  ــتند، اب ــر هس ــران برت ــاران از دیگ ــی از معم بعض

خلــدون همیشــه آن  هــا را باالتر از مهندســان، مســاحان 

ــل  ــاز، مث ــر در ساخت و س ــت  کاران درگی ــروه صنع و گ

ــرار  ــره ق ــر و غی ــاق  زن، آذین  گ ــچ  کار، ط ــن، گ آجرچی

می  دهــد. معمــار از شــهر می  آیــد و توســط حاکــم بــه 

کار گرفتــه می  شــود و ایــن او را میانجیگــری می  کنــد 

ــرار دارد.  ــهر ق ــردم ش ــم و م ــه حاک ــن طبق ــه بی ک

ــر، نســاج  ــاره   درودگ ــن دســت درب ــی از ای ــچ ادعای هی

ــد از  ــن بع ــه در مت ــه بالفاصل ــاط در بخشــی ک ــا خی ی

ــاره  ــد موجــود نیســت. اینجــا هــم دوب معمــاران می  آی

ــرن  ــانی از ق ــوان انس ــه عن ــود را ب ــدون خ ــن خل اب

ــارده  ــرن چه ــاً ق ــی اختصاص ــاید حت ــا ش ــم ی چهارده

مصــر نشــان می  دهــد. او چیــزی خــالف قاعــده   قاهــره 

را بازتــاب می  دهــد. جایــی کــه حاکمــان بیگانــه برخــی 

ــلمان و  ــاری مس ــی معم ــار تاریخ ــته  ترین آث از برجس

محلــی را کــه در اســالم می  تــوان یافــت، ســاختند و او 

ــان  ــا آن زم ــه ت ــزرگ می  دهــد ک ــه معمــار نقشــی ب ب

ــود.  ــده نب ــناخته ش ــا ش ــا تاریخچه  ه ــخه  ها ی در نس

ــا  ــدون را تنه ــن خل ــاره   اب ــرات درب ــن نظ ــار ای اعتب

بــا متــون مشــابهی مثــل نوشــته  های معاصــران و 

ــی مشــابه  ــا اهمیت ــل و بعــد دوران او ب نوشــته  های قب

ــا  ــن اینج ــر م ــد نظ ــه   م ــا نکت ــنجید. تنه ــوان س می  ت

ایــن اســت کــه متــون، چــه مثــل آثــار ابــن عبــد ربــه 

ــه  ــند52، چ ــته باش ــدی داش ــت جمع  بن ــی حال و الغزول

مثل مقدســی یــا اولیای چلبــی53 توصیفــات جغراییایی 



باشــند، چــه مثــل آثــار التنوکــی یــا هزارویــک شــب54 

ــون  ــی مت ــا حت ــوند، ی ــوب ش ــی محس ــای ادب تالش  ه

ــه    ــا وقف  نام ــدون ی ــن خل ــب« اب ــل »حس ــی مث حقوق

رشــیدالدین55، حــاوی هر دو اطالعــات زمانی و فرازمانی 

ــا  ــا م ــان ب ــای زم ــاره   ذوق و نیاز  ه ــی درب هســتند. اول

ســخن می  گویــد و دومــی دربــاب نیازهــا و آرمان  هــای 

ثابــت فرهنــگ اســالمی. بــدون خوانــدن دقیــق صدهــا 

ــن  ــوان ای ــه بت ــن دســت ممکــن نیســت ک ــن از ای مت

دو را از هــم جــدا کــرد و ایــن منصفانــه نیســت کــه از 

ــن کاری را داشــته  ــر انتظــار انجــام چنی ــن هن مورخی

باشــیم. چــون ایــن کار نیــاز بــه مهــارت واژه  شناســانه و 

ادبــی دارد کــه بــه طــور معمــول در توانایــی و دانــش 

آن  هــا نیســت. بــا ایــن حــال، آن  هــا وظیفــه   دارنــد کــه 

ــان را  ــک زم ــیت ی ــلیقه و حساس ــه س ــند ک آگاه باش

ــتخراج  ــان اس ــود از آن زم ــای موج ــوان از متن  ه می  ت

کــرد. آیــا ایــن کامــاًل تصادفــی اســت کــه ابــن خلــدون 

تــا ایــن میــزان از معمــاری ســخن می  گویــد و بســیار 

ــرف  ــتی ح ــع دس ــا و صنای ــر هنره ــاب دیگ ــم درب ک

ــرن  ــد ق ــت محم ــر او را از دوس ــن ام ــا ای ــد؟ آی می  زن

شــانزدهم کــه دربــاره نقاش  هــا صحبــت می  کنــد 

ــی  ــندگان بیزانس ــا او را از نویس ــد؟ ی ــز نمی  کن متمای

و مســیحیان غربــی زمــان ابــن خلــدون کــه در زمینــه 

شــمایل  نگاری بحــث می  کننــد جــدا نمی  ســازد؟

همچنــان یکــی دیگــر از وظایــف مورخیــن هنــر ایــن 

اســت کــه ســواالتی را بــرای مورخــان فرهنگــی و ادبــی 

مطــرح کننــد. یکــی از جذاب  تریــن آن  هــا ایــن اســت 

ــر  ــریع هن ــد س ــور و رش ــوان ظه ــه می  ت ــه چگون ک

ــر  ــران و مص ــرق ای ــمال ش ــراق، ش ــازی در ع سفال  س

را طــی قــرون شــکل  گیری هنــر اســالمی توضیــح داد. 

ــکال و  ــف تکنی ــون روی تعاری ــا تاکن ــب پژوهش  ه اغل

روی زمــان و مــکان اختــراع یــا توســعه انــواع مختلــف 

ســاخت ســفال متمرکــز بوده  انــد و اجمــاع نظــر 

ــی مبهمــی شــکل گرفتــه اســت کــه توســعه    تحقیقات

ــی  ــرامیک  های چین ــر س ــه   تاثی ــفال نتیج ــاخت س س

ــت.  ــرق دور اس ــا ش ــده ب ــا ش ــارت احی ــق تج از طری

ــا ایجــاد ســلیقه  ای شــهری در  ــن موضــوع همــراه ب ای

ــخش را داد  ــد پاس ــه نمی  ش ــود ک ــه می  ش ــر گرفت نظ

یــا نمی  شــد مالکیــت اشــیا گران  قیمــت طــال یــا 

ــن  ــن ای ــد بی ــه بای ــی ک ــر تعادل ــت. ه ــره را خواس نق

ــه  ــری ک ــات دیگ ــاید توضیح ــا ش ــود ی ــرار ش دو برق

ــه شــود،  ــه ارائ ــرای ســفالینه  های اســالمی اولی ــد ب بای

ــدرت  ــه ن ــا ب ــی آن  ه ــی کیف ــبک، ارزیاب ــن، س تزیی

ــا  ــه، آی ــن هم ــا ای ــوده اســت. ب قســمتی از مباحــث ب

ــازی  ــر سفال  س ــدن هن ــر ش ــث فراگی ــه باع ــزی ک چی

ــای  ــا تکنیک  ه ــن ی ــی عناوی ــودی بعض ــا و ناب ــا بق ی

ــکل  گیری آن،  ــل ش ــای دالی ــه ج ــود، ب ــن می  ش تزیی

دقیقــاً کیفیــات فرمــی و تزیینــی یــک جــام یــا کــوزه 

نیســت؟ تحقیقــات بــا بعضــی از ایــن مســائل ســروکار 

ــز  ــی56 تمرک ــل فرم ــا روی تحلی ــا ی ــت، ام ــته اس داش

داشــته اســت یــا روی آن موتیف  هایــی، مثــل نوشــته  ، 

ــر  ــرز فک ــه ط ــته ب ــانه  های وابس ــا نش ــا ی بازنمایی  ه

)بــرای مثــال یــک صلیــب(، کــه بــه راحتــی ارجاعــات 
ــد.57 ــل تشــخیص دارن ــی قاب بیرون

تعــداد کمــی از منابــع اولیــه از ســفالینه  ها ذکــری بــه 

میــان آورده  انــد، چــون تکنیکــی اســت کــه در تمامــی 

طبقــات اجتماعــی قابــل اســتفاده بــوده اســت. بنابراین، 

فقــط از طریــق نــگاه کــردن بــه خــود اشــیا اســت کــه 

ــدا  ــالمی پی ــگ اس ــان در فرهن ــی از معنی  ش توضیح
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ــاً  ــای صرف ــس کارکرده ــت برعک ــرد. درس ــم ک خواهی

ــدف  ــرای ه ــان ب ــط باستان  شناس ــه توس ــردی ک کارب

ــود. ــن می  ش ــی تعیی ــذاری علم تاریخ  گ

ــده در  ــفالینه  های پیداش ــه س ــع ب ــراً راج ــی اخی کتاب

ــز  ــاالت چارل ــاری نیشــابور چــاپ شــده اســت، مق حف

ویلکینســون5۸ در بــاب ســفالینه، تعــداد زیــادی از 

ــا  ــی موزه  ه ــه در تمام ــابور ک ــه نیش ــب ب ــیا منتس اش

ــن تحقیــق روی ســفالینه  های  یافــت می  شــود و چندی

ــی از  ــده روی گروه ــدا ش ــته  های پی ــیاب و نوش افراس

ــرای  ــه را ب ــزاران قطع ــی و ه ــا ش ــفالینه  ها، صده س

ــورخ  ــه م ــد.59 چگون ــترس کرده  ان ــل دس ــه قاب مطالع

هنــر می  توانــد ســلیقه و حرفــه   ســاکنان نیشــابور 

طبقه  بندی  هایــی  و  مشــاهدات  از  را  افراســیاب  یــا 

اســتنباط کنــد کــه دربــاره   ایــن ظــروف و ســفال  های 

تکه  تکــه شــده تهیــه شــده اســت؟ مطالعــات موتیف  هــا 

یــا اشــیای تــک، بــا اینکــه فوق  العاده  انــد، بــرای 

ــوار  ــوع دش ــن ن ــر در همی ــیای دیگ ــه اش ــم ب تعمی

ــتخوان  بندی  ــد اس ــات فاق ــن مطالع ــون ای ــتند. چ هس

ــرات  ــا و تغیی ــاب دگرگونی  ه ــی درب گســترده  تر مفهوم
ــتند.60 هس

ــن  ــرای ای کشــفیات نیشــابور طرحــی پیشــنهادی را ب

ــرق  ــمال ش ــفالینه  های ش ــون س ــتخوان  بندی پیرام اس
ــت.61  ــرده اس ــن ک ــم، ممک ــم و ده ــرن نه ــران، ق ای

ــد هســتند چــون  ــا اختصاصــاً مفی بشــقاب  ها و کوزه  ه

ــانی  ــدی یکس ــکالت ترکیب  بن ــا مش ــا ب ــی آن  ه تمام

-ســامان  دهی ســطح گــرد- و اشــکال دیگــر بســیاری 

ــد. ــا حاشــیه  ی پهــن ســروکار دارن ب

الگــوی  یــا  و  نقــوش  تکنیک  هــا،  از  نظــر  صــرف 

ترکیبــی، تمــام طرح  هــای ســفالینه   مــد نظــر مــا مــی 

تواننــد از نظــر مجموعــه  ای از مقیاس  هــای خطــی 

مــورد ارزیابــی قــرار گیرنــد کــه ممکــن اســت هــدف 

مخالــف آن در چیــزی ماننــد اصطالحــات زیــر تعریــف 

شــود.

1.شــفافیت کامــل در مقابــل تناقــض کامــل. چــه 

یــک  گل  دار،  چــه  باشــد  خوش  نویســی  طرحــی 

ــا  ــال ناخوان ــا کام ــا ت ــال خوان ــد از کام ــش می  توان نق

شــود. طبقه  بنــدی 

2. یــک موضــوع در مقابــل عــدم قطعیــت موضــوع. یک 

بشــقاب می  توانــد صرفــا مزیــن بــه یــک پرنــده باشــد 

ــده  ــیار پیچی ــای بس ــه  ای از موتیف  ه ــا مجموع ــا ب ی

تزییــن شــود کــه هیچ  کــدام بــه مثابــه موضــوع اصلــی 

تزییــن قابــل تشــخیص نباشــند.

3. ســادگی ترکیب  بنــدی در مقابــل پیچیدگــی آن. 

یــک نوشــته  ی ســاده دور لبــه یــا محــل تقســیم 

ــار قســمت،  ــه چه ــی( ب ــر موضوع ــق ه ــره )از طری دای

هســتند،  ســاده  ترکیب  بندی  هــای  از  مثال  هایــی 
ــی63  ــا فروغ ــر62 ی ــوزه فری ــقاب  های م ــن روی بش تزیی

پیچیــده هســتند. ترکیب  بندی  هــای  از  مثال  هایــی 

ــداع  ــای اب ــل موتیف  ه ــنتی در مقاب ــای س 4. موتیف  ه

ــتری دارد،  ــای بیش ــه پژوهش  ه ــاز ب ــه نی ــده. اگرچ ش

ــای گل  دار  ــی طراحی  ه ــه بعض ــد ک ــر می  رس ــه نظ ب

مکان  هایــی  و  قدیم  تــر  زمان  هــای  در  مشــابه  هایی 

دیگــر دارنــد، حتــی )اگرچــه بســیار بــه نــدرت( در آثار 

تاریخــی قبــل از اســالم. از طــرف دیگــر، طراحی  هایــی 

ــند.  ــی می  رس ــر ابداع ــه نظ ــا ب پرنده  ه

5. خطــوط کنار  ه  نمــای دقیــق در موتیف  هــا در مقابــل 

خطــوط نادقیــق. برخــی از حــروف یــا تقســیمات 

هندســی بــه طــرز واضحــی قابــل تشــخیص هســتند، 
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ــا آزاد و  ــاده ی ــا روی هــم افت ــق، ی برخــی دیگــر نادقی

ــده  اند. ــی ش ــت طراح ــدون دق ب

ــا  ــی ب ــل طراح ــاال در مقاب ــت ب ــا کیفی ــی ب 6. طراح

کیفیــت پاییــن. ایــن معمــوال بــرای یــک گــروه 

دشــوار نیســت کــه موافــق باشــند بعضــی اشــیا -مثــل 

و  متروپولیــن  مــوزه  لــوور،  معــروف  بشــقاب  های 

گالــری فریــر- برتــر و حتــی منحصــر بــه فردنــد، آثــار 

ــی  ــرز ضعیف ــه ط ــا ب ــد ی ــا تکراری  ان ــر ی ــری دیگ هن

اجــرا شــده  اند. 

می  تواننــد  دیگــر  تقســیم  بندی  های  شــک  بــدون 

مطــرح شــوند و یــک یــا چنــد از ایــن تقســیم  بندی  ها 

نیــز می  تواننــد تغییــر کننــد، دقیق  تــر شــوند یــا 

حــذف شــوند. نکتــه اصلــی در اینجــا ایــن اســت کــه 

بــه راحتــی می  تــوان هــر گروهــی از اشــیا را در مقابــل 

وســیله   سنجشــی ارزیابــی کــرد کــه می  توانــد طیفــی 

از قضاوت  هــای تصویــری، مســتقل از موتیف  شــان، 

فراهــم کنــد. تحلیــل موضوعــات ســفالینه  ها بــر اســاس 

ــه  برانگیزتر  ــد وسوس ــی می  توان ــی حت ــای خط طیف  ه

باشــد وقتــی ایــن طیف  هــا مربــوط بــه ســاختار 
اجتماعــی نیشــابور، مثــل چیــزی کــه ریچــارد بالیــت64 

ــهر  ــت، ش ــر بالی ــق نظ ــود. طب ــرد، می  ش ــازی ک بازس

ــاد  ــدام ابع ــه هرک ــود، ک ــه تقســیم شــده ب ــه دو فرق ب

ــه  ــا مذهــب ب ــی  اش را از ارتباطــش ب ــی و ابتدای حقوق

دســت مــی  آورد، ابعــاد فکــری  اش را در تقابــل با اشــعار 

را در صوفی  گــری.  ایدوئولوژیکــش  بعــد  و  معتزلــه 

احتمــاال هــر کــدام بعــدی محلــی نیــز در اســتفاده یــا 

عــدم اســتفاده از فارســی، و بعــدی اخالقــی در رفتــار 

ــه  ــزی اســت ک ــن طــرح چی ــد. ای خصوصــی می  یافتن

ــا  ــد، و ت ــاع« می  نام ــم اجتم ــک »نظ ــت آن را ی بالی

میــزان زیــادی دل بخواهــی امــا ضروری اســت، درســت 

ــت،  ــی اس ــه دلبخواه ــره ک ــیا روزم ــن اش ــل تزیی مث

ــر  ــت. ه ــروری اس ــر ض ــکل  ها کمت ــم ش ــه نظ اگرچ

فــردی بــه صــورت اتوماتیــک از همــان نظــم اجتماعــی 

پیــروی نمی  کنــد، وقتــی مذهــب او مشــخص شــد، آن 

ــا در  ــی باشــد ام ــی حنف ــد از نظــر حقوق ــرد می  توان ف

اخــالق و ارتباطــات اجتماعــی شــفیعی. 

در نهایــت، بخش  هــا و ریزبخش  هــای اجتماعــی و 

ــد، و البتــه بســیاری  رفتــاری بیشــتری تکامــل یافته  ان

از آن  هــا هنــوز نیــاز دارنــد کــه در ســاختار اجتماعــی 

بنشــینند. امــا شــاید منتهــای متقابــل تحلیــل بصــری 

ــای  ــا تقابل  ه ــوی ب ــه نح ــردم، ب ــرح ک ــن ط ــه م ک

ــت داشــته  ــی مطابق ــه   وســیله   ســنجش اجتماع دوگان

باشــد و شــاید بتــوان ابعــاد ســلیقه، حافظــه   تصویــری 

و نمادهــا را هــم بــه آن   اضافــه کــرد. نامعقــول خواهــد 

بــود کــه تــالش شــود معیارهــای تصویــری و اجتماعــی 

ــن  ــه ای ــوند؛ اگرچ ــت ش ــر جف ــا یکدیگ ــم ب ــرن ده ق

ــا  ــرن دوازده و ســیزده ممکــن اســت. ب ــاره   ق ــر درب ام

ــن  ــه بی ــد ک ــی می  مان ــکان باق ــن ام ــود، ای ــن وج ای

انتخاب  هــای بصــری و وفــاداری اجتماعــی یــا مذهبــی 

ــری  ــکان دیگ ــس ام ــود دارد. پ ــی وج ــاط نزدیک ارتب

ــه  ــر ب ــری، اگ ــای تصوی ــه تحلیل  ه ــود ک ــا می  ش مهی

ــی  ــیا65 عمل ــی از اش ــروه بزرگ ــاره   گ ــی درب ــور کاف ط

ــه  ــانی مواج ــدی انس ــا بع ــا را ب ــد م ــوند، می  توانن ش

کننــد کــه احتمــاالً بــه کشــمکش  ها و مذاکــرات 

بــزرگ اجتماعــی و فکــری قــرون اولیــه اســالم مربــوط 

باشــد. از طــرف دیگــر، ارتبــاط بیــن ظاهــر یــک نظــم 

ــری،  ــکال هن ــور اش ــد و ظه ــی مســلمان جدی اجتماع

ایــن فــرض را پیــش مــی  آورد کــه اشــکال هنری شــاید 
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ــری  ــی تصوی ــرای ســاختن زبان ــه ب یــک تــالش آگاهان

ــای  ــا پیچیدگی  ه ــه ب ــی ک ــد؛ زبان ــی می  کنن را بازنمای

ــی جامعــه ســازگار باشــد. درون

مثــال ســفالینه  های شــمال شــرق ایــران، ضرورتــاً برای 

ایــن نیســت کــه اعتبــار تحلیــل را نشــان دهــد، بلکــه 

ــرای مواجهــه  بدیــن منظــور اســت کــه فرآینــدی را ب

ــا آن اشــیای روزمــره پیشــنهاد کنــد. فراینــدی کــه  ب

ــرای تاریــخ فرهنگــی  ــه منابعــی ب ــد آن  هــا را ب می  توان

تبدیــل کنــد کــه آن  هــا را ســاخته اســت. شــاید ایــن 

ــی از  ــه درک ــد ک ــان ده ــد نش ــرد می  توان ــوع رویک ن

هــر هنــر می  توانــد بــه دســت آیــد، حتــی وقتــی کــه 

ــی  ــده باق ــف نش ــش کش ــا و اهداف ــی از موتیف  ه بعض

بمانــد.

اصــول  کــه  نیســت  ایــن  اظهــارات  ایــن  هــدف 

ــر  ــا هن ــرای مواجهــه ب ــا روشــمندی ب سیســتماتیک ی

ــنهاد را  ــن پیش ــد ای ــه قص ــد، بلک ــاد کن ــالمی ایج اس

دارد کــه تجربــه   هنــری جهــان مســلمان در طــول ایــن 

ــر از آن  1400 ســال، غنــی، متنــوع و بســیار پیچیده  ت

اســت کــه خــودش را بــه پیامــی واحــد، صدایــی واحــد 

یــا توضیحــی واحــد واگــذارد. هیــچ فــردی نمی  توانــد 

بــا دقــت و تعهــدی کــه اســتحقاقش را دارد در حــل و 

ــه تاریــخ  فصــل آن اســتاد باشــد. ایــن یــک خیانــت ب

هنــر اســالمی خواهــد بــود کــه آن را بــه یــک سیســتم 

قــراردادی یــا مجموعــه  ای از توضیحــات محــدود کنیم. 

نتیجه  گیــری، دیگــر دفــاع  ایــن  امــا داللت  هــای 

کــردن از مورخیــن، مخصوصــاً مورخیــن غیرمســلمان 

نیســت. جهــان اســالمی معاصــر انتخاب  هــای خــودش 

ــر اســاس احساســات  ــراث خــودش، ب ــه   می را در زمین

ــدان،  ــد داد. منتق ــام خواه ــودش انج ــیرات خ و تفس

ایــن  دربــاب  می  تواننــد  باشــند،  کــه  هرکجــا  از 

ــا را  ــد آن  ه ــد و می  توانن ــر کنن ــار نظ ــا اظه انتخاب  ه

ــا  ــد، ام ــی کنن ــی ارزیاب ــای انتخاب ــر اســاس هنجاره ب

ــد. ــط کن ــد ثبت وضب ــا می  توان ــورخ تنه م

را  اســالمی  هنــر  از  مــا  درک  پیشــین  دهه  هــای 

بــا  امــا  اســت.  داده  افزایــش  و  کــرده  دقیق  تــر 

ــا  ــیاری از آن  ه ــه بس ــد، ک ــواالت جدی ــا و س دغدغه  ه

ــن  ــد ای ــده، نیازمن ــک برآم ــان آکادمی ــارج از جه خ

هســتیم کــه چیــزی فراتــر از تحقیقــات ســنتی و 

محــدود شــده را دنبــال کنیــم. همچنیــن مــا بایــد بــا 

ــان حــال  ــرای زم ــون گذشــته ب ــای گوناگ پیچیدگی  ه

بــه نحــوی مواجــه شــویم کــه بــا چالش  هــای معاصــر 

ــاید  ــتند ش ــا چیس ــن راه  ه ــه ای ــد. این  ک ــازگار باش س

ــر شــفاف باشــد امــا مــن امیــدوارم کــه مقرنــس  کم  ت

ــار  ــی و گفت ــت علم ــه  ی موفقی ــه دو وظیف ــد ب بتوان

خالقانــه و حتــی فرضــِی معنــاِی گذشــته بــرای حــال 

ــد. ــت یاب دس

دانشگاه هاروارد

کمبریج، ماساچوست

1۸۸
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1 .

2 .

ــات . 3 ــد از تحقیق ــن می  آین ــه ذه ــه ب ــی ک ــب مثال  های اغل

ــال: ــرای مث ــیار تخصصــی هســتند، ب بس

 

مثال اخیر در این زمینه  ی اختصاصا تاریخی:. 4

5 .

ــده از . 6 ــی انتخاب  ش ــاده و تصادف ــی س ــه مثال  های ــه مثاب ب

ــن مــوارد توجــه شــود: ــه ای ــن مشــکل ب ای

7 .

۸ .

ــت کــه . 9 ــی اس ــر از آن ــیار پیچیده  ت ــئله بس در واقــع مس

ــی روی آن  ــرایط متفاوت ــوروی در ش ــرک و ش ــان ت محقق

ــد.  ــز دارن ــی نی ــای متفاوت ــا دغدغه  ه ــد و غالب کار می  کنن

ــر ایــن اســت کــه اغلــب تحقیقــات آن  هــا  مســئله  ی مهم  ت

ــی و  ــل انگلیس ــی مث ــی و روس ــون ترک ــود چ ــکار می  ش ان

ــا  ــد باشــند. ام ــه بل ــی نیســتند کــه بقی فرانســوی زبان  های

ــن موضــوع را نشــنیده  ــا شــکایت از ای چــه کســی بیــن م

ــه در آن طــرف  ــک کشــور کاری را ک ــی در ی ــه تحقیفات ک

مــرز انجــام می  شــود و می  تــوان بــه راحتــی از ایــن 

ــا  ــه ب ــودن ترجم ــد ب ــد؟ مفی ــکار می  کن ــت، ان ــرز گذش م

ــرز در  ــکل راج ــه مای ــل کاری ک ــاوت، مث ــیرهای متف تفس

ایــران )197۸-19۸0( انجــام داد، آشــکار اســت، امــا آن  هــا 

ــتند.  ــان هس ــره آب در بیاب ــد قط ــا چن صرف

  

ــت . 10 ــدم قطعی ــه  ی ع ــن زمان ــی در ای ــای مخصوص مثال  ه

ــات  ــرای مطالع ــا کل دوره ب ــود، ام ــر ش ــد ذک ــی بای سیاس

ــت. ــه اس ــب توج ــیار جال ــدی بس بع

11 .  

ببینید:. 12

Oleg Grabar, "Islamic Art and Archaeology," in 

Leonard Binder, ed., The Study of the Middle East 

)New York, 1976(, pp. 229-63.

  Ibid., p. 257.

-Meyer Shapiro-Carl Nordenfalk debate on the 

Florence Diatessaron in the pages of Art Bulletin 

60  )1973(

-Ernst Herzfeld’s and Friedrich Saxl’s views on the 

throne of Khusraw in, respectively, the Jahrbuch 

der Preussischen Kunstsammlungen      )1920(

-Wiener Jahrbuch fur Kunstgeschichte      )1923(2

ــوچ و  ــب پ ــطحی مطال ــورت س ــه ص ــتر ب ــر بیش ــال زی مث

بی  معنــی دارد امــا در واقــع وســیله  ی خوبــی اســت بــرای 

ــاوت: ــای متف ــه  ی دیدگاه  ه ارائ

-Charles Jencks and George Baird, Meaning in 

Architecture )New York, 1969(.

-Andre Raymond, Artisans et commercants au 

Caire au XVIIIe siecle )Damascus, 1973(.

Herzfeld's highly perceptive obituary of Max van 

Berchem in Der Islam      )1922(:            .

-K. Abdullaev, "Dva liustrovoi keramiki iz Bukhary," 

Istoriia Materialnoi Kultury Uzbekistana       )1979(. 

206-1312

15

40

Nikolaus Pevsner, The Englishness of English Art 

)London, 1955(.

در حالــی کــه جنگ  هــای جهانــی قــرن بیســتم اختصاصــا در 

زمینــه  ی چیــزی کــه بعــدا تحریــف فکــری بــه نظــر رســید 

ــا در  ــری اروپ ــای هن ــیاری از تاریخ  نگاری  ه ــد، بس ــر بودن موث

ــرور  ــه غ ــد ک ــد بوده  ان ــیار متعه ــته بس ــرن گذش ــول دو ق ط

ــن موتیف  هــا  ــی را توســعه دهنــد. از نقطه  نظــر مثبــت، ای مل

ــد. ــر تاریخــی کمــک کرده  ان ــه نگــه  داری از بســیاری اث ب

Oktay Aslanapa, Turkish Art and Architecture 

)London, 1971(.

این اثر دغدغه  های مشابهی را بروز می  دهد.

See pp. 7-8.
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دو مثال در بین بسیاری از مثال  ها:. 13

 

برای مثالی در بین بسیاری از مثال  های دیگر ببینید:. 14

این مثال مشهورترین مثال در vogue  فرانسه است:. 15

ببینید:. 16

مثال  های کمی در این موضوع هستند:. 17

1۸ .  

ــه . 19 ــت ک ــر اس ــاب زی ــی کت ــای کتاب  شناس ــی از ابزاره یک

تنهــا مــورد تخصصــی هنــر اســالمی اســت. ایــن موضــوع 

ــد: ــدا کن ضــروری اســت کــه ادامــه پی

مــن تمرکــزم را روی مــوارد اخیــر می  گــذارم چــون . 20

قدیمی  هــا یــا چاپشــان تمــام شــده مثــل:

یا نایاب شده  اند:. 21

ــیزده  ــا س   Janine Sourdel-Thomine, Bertold Spuler, ب

همــکار دیگــر , 

برای مثال:. 22

-H. W. Janson, History of Art, 2d ed. )New York, 

1977(. Pp. 226-45; 

-Frederick Hartt, Art )New York, 1976(, pp. 92-280; 

-Helen Gardner, Art through the Ages, 7th ed. 

)New York, 1980(, pp. 254-67.

-David Clarke, Analytical Archaeology )London, 1968(,

-Jean-Claude Gardin, Une archeologie theorique 

)Paris, 1979(

-Umberto Eco, A Theory of Semiotics )Bloomington, 

1979(,

-Emmanuel LeRoy-Ladurie, Montaillou )Paris, 1975(

-Richard Bulliet, Conversion to Islam in the Medieval 

Period )Cambridge, Mass., 1979(,

-the dissertation of Jonathan Bloom, “Meaning in 

Early Fatimid Architecture”) H arvard University, 1980(.

-Roy Mottahedeh, Loyalty and Leadership in an 

Early Islamic Society )Princeton, 1980(; 

-Klaus Lech, Geschichte des islamischen Kultus 

)Wiesbaden, 1979(; 

-Tilman Nagel, Studien zum Minderheitenproblem 

in Islam )Bonn, 1973(.

Ira M. Lapidus, Muslim Cities in the Later Middle 

Ages )Cambridge, 1967(,

ــری  ــای دیگ ــال و مثال  ه ــن مث ــی ای ــرز قابل  توجه ــه ط ب

ــه شــهر اســالمی اختصــاص  ــه ب ــه   شــصت ک از اواخــر ده

دارنــد بــه ســواالت جدیــد و قدیمــی بی  طــرف و بی  تفــاوت 

مانده  انــد.

-K. A. C. Creswell's Bibliography of the Architecture 

Arts, and Crafts of Islam )London, 1961(,

-)Ernst Grube, The World of Islam ]New York, 1966[(

-)Ernst Kiihnel, Islamic Art and Architecture 

]Ithaca, 1966[(,

یا در تحقیقات ضعیفند.

-Katarina Otto-Dorn's Art de l'Islam )Paris, 1964(.

امــا ایــن کتــاب هــم در کنــار نســخه  های آلمانــی و انگلیســی  اش 

ــاب  ــه در ب ــی ک ــیاری از نکات ــود و بس ــی می  ش ــامل بررس ش

پروپیــالن یــا کتــاب راجــرز گفتــه شــد در مــورد ایــن مقدمــه  ی 

عالــی بــه هنــر اســالمی اولیــه نیــز صــادق اســت.

Die Kunst des Islam )Berlin, 1973(

-Gunsel Renda, Turk Resim Sanati, 1850-1700 

)Ankara, 1977(,

در بیــن کارهــای دیگــر ترکــی البتــه کــه اســتثناهایی هســت 

مثــل:

-Dorothea Duda, Innenarchitektur syrischer 

Stadhduser )Beirut, 1971(,
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23 .

در کتــاب هــر خانــدان جدیــدی بــا صفحــه    ای پــر از ســکه . 24

ــت. ــده اس ــدی ش مقدمه  بن

25 .

26 .

واضح  ترین و معروف  ترین مثال:. 27

ــوذ . 2۸ ــن نف ــون تزیی ــیاری پیرام ــر بس ــات اخی ــن در ادبی ای

ــت: ــرده اس ک

تمامــی مجموعــه توســط N. V. Barano ویراســتاری شــده . 29

 I. S. ــم توســط ــدی کــه از آن صحبــت می  کنی اســت. مجل

Iara-lova  ویراســتاری شــده اســت:

ویراستار عمومی  B. V. Veimarnاست. . 30

31 .

در . 32 کــه  می  کنــم  فکــر  هنــری  تاریخ  هــای  بــه  مــن 

تاجیکســتان، ازبکســتان، ترکمنســتان و آذربایجــان توســط 

افــراد زیــر نوشــته شــده  اند:

33 .

34 .

کار . 35 و  ســر  نیــز  دیگــری  جنبه  هــای  بــا  همچنیــن 

داشــتم:

36 .

37 .

ــی . 3۸ ــق میانج ــن تحقی ــعه  ی ای ــتمر توس ــالش مس ــا ت تنه

ــم از  ــا دره ــم ام ــج مه ــا نتای ــه  ی سیســتماتیک و ب ــر پای ب

ــه  ــد آخــرش ب ــه مجل Dietrich Bran-denbur  اســت ک

:  Kurt Brusehoff همراهــی

39 .Max van Berchem  

و آثار متعددی از:

.B. Revault

Alexandre Papadopoulo, L'Islam et l'art 

musulman )Paris, 1976; English ed., New York, 

1979(.

Michael Rogers, The Spread of Islam )Oxford, 

1976(.

Titus Burckhardt, Art of Islam, Language and 

Meaning )London, 1976(.

-Nader Ardalan and Leila Bakhtiar, The Sense of 

Unity )Chicago, 1972(.

-Keith Critchlow, Islamic Patterns )London, 1976(, 

-Issam El-Said and Ayze Parman, Geometric 

Concepts in Islamic Art )London, 1976(.

-Arkhitektura Stran Srednizemnomoriia, Afriki I 

Azii )Moscow, 1969(.  

این به دو دوره و حداقل چهار مجلد تقسیم می  شود.

B. V. Veimarn, Iskusstvo, Arabskikh Stran I Irana 

VII-XVII vekov )Moscow, 1974(.

-G. A. Pugachenkova and L. T. Bretanitskii.

V.L. Voronina, I.S. Iarlova, ed., Arkhitektura.

Oleg Grabar, "The Visual Arts," Cambridge History 

of Iran, vol. 5 )Cambridge, England, 1968(.

-"An Art of the Object," Artforum, March 1976

-"Islamic Art: Art of a Culture or of a Faith?" 

AARP  )1978(;

-"Das Ornament in der islamischen Kunst," 

Zeitschrift der deutschen morgenlandischen 

Gesellschaft, supp.    )1977(, pp. xli-liv.3

13

Afif Bahnassi, Jimaliyah al-fann al-'Arabi 

)Ku-wait, 1979(.

M. S. Ipsiroglu, Das Bild im Islam )Vienna, 

1971(.

Die Seldchuken )Graz, 1980(. 

بســیاری از ایــن کتاب  هــا کامــل نیســتند، و بعضی  هــا کــه 

ــن  ــکاف بی ــتند از ش ــی هس ــده  اند مدرک ــتباه نوشته  ش اش

اطالعــات و تفســیرات در رشــته  ی مــا. نوشــته  ی خــود مــن 

ــت و  ــراد نیس ــی از ای ــز خال ــالمی نی ــر اس ــکل  گیری هن ش

ســریعا بــه مشــکالتش بازخواهــم گشــت.  
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40 .Jean Sauvaget  

41 .Richard Ettinghausen  

42 .Kurt Erdmann  

43 .

مثال  ها متفاوتی از استفاده ادبیات با هنر:. 44

45 .  

46 .

47 .  

بــه اشــعاری می  اندیشــم کــه در مناطــق مدیترانــه  ای . 4۸

ــوی و  ــک کاخ غزن ــت، ی ــده اس ــف ش ــم کش ــرن یازده ق

ســفالینه  های بــدون لعــاب خراســان قــرن یازدهــم و 

دوازدهــم )؟(. تمــام ایــن موضــوع نیــاز بــه تحقیــق دقیــق 

دارد.

49 .

50 .

51 .

52 .

در باب تمام جغرافی  دان  ها:. 53

54 .

55 .

56 .  

57 .

5۸ .Charles Wilkinson  

59 .  

ایــن کتــاب چارچوبــی بــرای مینیاتورهــا ارائــه می  کنــد کــه در . 60

آن می  تــوان در بــاب یــک نســخه کامــال بــه نتایــج متناقــض 

ــه شــیوه  ها در باستان  شناســی هــم هســت. رســید. اینگون

-Priscilla Soucek, "Nizami on Painters and Painting," 

in Richard Ettinghausen, ed., Islamic Art in the 

Metropolitan Museum )New York, 1972(

-Henry Corbin, L'imagination creative dans le 

soufisme d'Ibn Arabi )Paris, 1958(.

James Allen, "Abu'l Qasim's Treatise on Ceramics," 

Iran      )1973(.11

Abu'l-Hasan 'All Mas'udi, Muruj al-dhahab, ed. 

Barbier de Meynard and Pavet de Courteille )Paris, 

1681-77(, vol. 7, pp. 192-99.

Abu'l-Tabib Muhammad al-Washsha', Kitdbal-

muwashsha )Beirut, 1965(, p. 268; 

M. M. Ahsan, Social Life under the Abbasids 

)London, 1970(, p. 176.

  Ibn Khaldun, The Muqaddimah, trans. F. Rosenthal 

)New York, 1958(, vol. 2, pp. 273 ff.

  Ibid., pp. 357-66.

  Oleg Grabar and Renata Holod, "A Tenth- Century 

Ibn 'Abd Rabbihi, al-'Iqd al-farid )many editions(; 

al-Ghuzfli, Matdi' al-Budur )Cairo]?[, 1299 /1882(.

Andre Miquel, La geographie humaine du monde 

musulman, 2 vols. )Paris, 1967-75(.

D. S. Margoliouth, The Table-Talk of a 

Mesopotamian Judge )London, 1921(.

  E. Levi-ProvenSal, Trois traites hispaniques )Cairo, 

1947(; French ed., Seville au debut du XII siecle 

)Paris, 1947(. I. Afshar, Waqfnameh )Tehran, 1976(.

Oleg Grabar, "Notes on Decorative Composition," in 

Richard Ettinghausen, ed., Islamic Art in the Metropolitan 

Museum )New York, 1972(,              .91-98

  Lisa Volov ]Golombek[, "Plaited Kufic on Saminid 

Epigraphic Pottery," Ars Orientalis     )1966(; Charles 

Wilkinson," Christian Remains from Nishapur," 

Forschungen zur Kunst Asiens in Memoriam Kurt 

Erdmann )Istanbul, 1969(.

5 

Charles Wilkinson, Nishapur: Pottery of the Early 

Islamic Period )New York, 1973(; 

S. Tashkhodzhaev, Khudozhistvennaia Polivnaia 

Keramika Samarkanda )Tashkent, 1967(.
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