
24۸

زیبا
ی 

ها
هنر

ت 
لعا

طا
م

140
ن 0

ستا
تاب

 لیا غفاری 1

»نقدی بر کتاب هنر ایران«   

 مقدمه
ــر  ــه در عص ــرب ک ــای غ ــران و دنی ــان ای ــد می پیون

خالصــه  بازرگانــی  مناســبات  در  اغلــب  صفــوی 

می  شــد، در دوره  ی قاجــار بــا گرایشــات و اهــداف 

ــه اوج  ــا ب ــراودات دولت  ه ــورد و م ــره خ ــی گ سیاس

ــی  ــای تاریخ ــی و کاوش  ه ــید. باستان  شناس ــود رس خ

در ابنیــه  ی ایــران به  عنــوان حوزه  هــای مطالعاتــی 

قابــل توجــه اروپاییــان، گروه  هــای مختلفــی از ســیاحان 

ــرا  ــران ف ــه ای ــن دوران ب ــی را در ای ــاران غرب و مستش

خوانــد تــا پیــش از شــکل  گیری نســل اول پژوهشــگران 

ــران، در زمینه    هــای باستان  شناســی  هنــر اســالمی و ای

و شرق  شناســی فعالیــت نماینــد.

ــی  ــراض سیاس ــری اغ ــر پیگی ــالوه ب ــراد ع ــن اف    ای

ــای  ــه کاوش  ه ــود، ب ــای خ ــع دولت  ه ــرآوردن مناف و ب

آثــار هنــری و اشــیا  باستان  شناســی و گــردآوری 

از آن  هــا،  تاریخــی پرداختنــد. چنان  کــه بســیاری 

ــدل  ــران مب ــری ای ــار هن ــه  داران آث ــن مجموع ــه اولی ب

ــال  ــزایی در انتق ــش   بس ــی، نق ــن برخ ــدند. همچنی ش

ــان  ــنایی اروپایی ــز آش ــار و نی ــس آث ــای نفی مجموعه  ه

بــا هنــر ایــران داشــته  اند. از آن جملــه رابــرت مــرداک 

باستان  شــناس  و  دیپلمــات  سرلشــکر،  اســمیت1 

اســکاتلندی اســت، کــه در فاصلــه  ی ســال  های 1۸63-

ــت.  ــوده اس ــران ب ــراف ای ــس اداره  ی تلگ 1۸۸۸ م. رئی

   نخســتین بــار در نوامبــر 1۸63، اســمیت بــرای انجام 

مأموریتــی جهــت اجــرای پیمــان احــداث خــط تلگراف 

بــه ایــران آمــد. او کــه پیش  تــر در فعالیت  هــای 

باستان  شناســی در ترکیــه و لیبــی تجربیاتــی به  دســت 

آورده بــود، بــرای پژوهش  هــای تاریخــی اشــتیاق 

ــی او  ــوه  ی زندگ ــر نح ــه ب ــری ک ــت؛ ام ــی داش فراوان

ــت. او  ــر گذاش ــران تاثی ــش در ای ــی دوران ماموریت ط

توانســت طــی اقامتــش در لنــدن در ســال 1۸73 م. ، 

ــر مــوزه  ی ســاوت کنزینگتــون2 ، هنــری  موافقــت مدی

پژوهشگر دکترای تاریخ تطبیقی و تحلیلی هنر اسالمی، دانشگاه هنر، تهران، ایران.  پست الکترونیک: . 1

ــرداک اسـمیت نویسنده: رابـرت مـ
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ghaffari_l@yahoo.com



249

گو
ـفت

و گ
قد 

ن
ش

ــ
ــ

بخ

ــر  ــار هن ــه  ای از آث ــداری مجموع ــت خری ــول3 را جه ک

ایــران به  دســت آورد و مقدمــات انتقــال ایــن محمولــه   

را از مســیر خلیــج فــارس بــه انگلســتان فراهــم نمایــد. 

ــمیت، 1399، 15(  )اس

ــیر  ــا، از مس ــا کاروان  ه ــالم را ب ــتر اق ــمیت بیش اس

ــتاده و  ــهر فرس ــه بوش ــران ب ــراف از ته ــط تلگ خ

ــه  ــا کشــتی ب ــال ســوئز ب ــق کان ــس از آن از طری پ

لنــدن می  فرســتاد. )                          بی  شــک 

ــش  ــط نزدیک ــون رواب ــم را مره ــن مه ــام ای او، انج

ــت.  ــوده اس ــران ب ــار ای ــاه و درب ــن ش ــا ناصرالدی ب

ــا  ــاری برپ ــگاهی تج ــن نمایش ــال در وی ــان س هم

داشــت.  آن شــرکت  در  نیــز  ایــران  کــه  بــود، 

ــران،  ــه  ی ای ــد از غرف ــرای بازدی ــاه ب ــن ش ناصرالدی

کنزینگتــون  مــوز  ه  ی  از  خــود  ســفر  مســیر  در 

ــا  ــد نمــود. در آنجــا ب ــی هــم در لنــدن بازدی جنوب

ــر آن  ــود، ب ــی موج ــی ایران ــه قال ــا تخت ــدن تنه دی

ــی و 60 دســتبافته  ی دیگــر  ــه قال ــا 14 تخت شــد ت

ــتد.  ــدن بفرس ــوزه  ی لن ــه م ــمیت ب ــق اس را از طری

)13  ،1396 )خواجه  احمــد عطــاری و دیگــران، 

 اســمیت در راســتای همــکاری بــا اهــداف آموزشــی 

راهنمــا  کتابچــه  ای  نــگارش  بــه  اقــدام  مــوزه، 

ــن  ــود. ای ــران نم ــری ای ــار هن ــرای شناســاندن آث ب

ماحصــل  ایــران،  هنــر  عنــوان  تحــت  کتابچــه   

ــش  ــال ماموریت ــی 23 س ــی او ط ــات میدان تحقیق

ــورمان  ــر کش ــخ هن ــون تاری ــن مت ــوده و از اولی ب

به  شــمار مــی  رود کــه بــا نامــی تخصصــی، بــه 

ــر  ــران در عص ــری ای ــالم هن ــل اق ــی و تحلی معرف

ــت. ــه اس ــاه  پرداخت ــن ش ناصرالدی

ــنایی او  ــراه آش ــه هم ــمیت ب ــتجوگر اس ــگاه جس ن

ــان و فرهنــگ فارســی و ارتبــاط مســتقیمش  ــا زب ب

بــا هنرمنــدان و اصنــاف ایرانــی، موجــب شــد 

ــای  ــا هنره ــه ب ــمندی در رابط ــات ارزش ــا اطالع ت

ــه  ی او،  ــه گفت ــا ب ــم آورد. بن ــران فراه ــی ای صناع

ــران  ــر ای ــار هن ــت آث ــی می  توانس ــام کس در آن ای

ــاکن  ــی س ــی طوالن ــه مدت ــد ک ــداری نمای را خری

ــن او  ــی، 139۸، 20( همچنی ــد. )کاووس ــا باش آنج

ــی، اســتاد  ــا علی  محمــد اصفهان آشــنایی نزدیکــی ب

بــه  او  آثــار  و در معرفــی  کاشــی  کاری، داشــته 

ــبک  ــل و س ــای اصی ــا را دارای طرح  ه ــوزه، آن  ه م

)مکی  نــژاد،  اســت.  دانســته  قدیمــی  عمومــی 

)107  ،13۸7

ــی  ــی اجمال ــه بررس ــا ب ــم ت ــتار برآنی ــن نوش در ای

به  عنــوان  ایــران پرداختــه و آن را  کتــاب هنــر 

ســندی دســت   اول در رابطــه بــا هنرهــای صناعــی 

ــم. در  ــی نمایی ــار معرف ــورمان در دوره  ی قاج کش

فرمــی  لحــاظ مشــخصات  بــه  را  ابتــدا، کتــاب 

مــرور نمــوده و ســپس بــه روش  شناســی و ســاختار 

اشــاره می  نماییــم. محتوایــی آن 

کتاب مشخصات   
کتــاب هنــر ایــران ، نوشــته  ی رابــرت مــرداک 

بــا  معتقــدی  کیانــوش  برگــردان  و  اســمیت 

همــکاری علیرضــا بهارلــو اســت کــه در بهــار 1399 

انتشــارات  توســط  نســخه   500 شــمارگان  در  و 

ــی  ــوان اصل خــط و طــرح منتشــر شــده اســت. عن

 Persian Art by Major R. Murdoch کتــاب 

ــا  ــات آن 175، ب ــداد صفح ــوده4  و تع Smith   ب

ــت. ــی اس ــی رقع ــومیز در قطع ــد ش جل

)Vernoit, 11 ,2000 
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از مترجــم آغــاز شــده  کتــاب بــا پیشــگفتاری 

کــه در آن اطالعاتــی پیرامــون عوامــل سیاســی 

و  دیپلمات  هــا  ورود  بــر  موثــر  اجتماعــی  و 

ــی  ــز چرای ــار، و نی ــی در دوران قاج ــیاحان غرب س

در  او  امثــال  و  اســمیت  حضــور  چگونگــی  و 

اصلــی  متــن  ســپس  می گــردد.  ارائــه  ایــران 

کتابچــه  ی هنــر ایــران شــامل مقدمــه  ی مؤلــف 

بخش  هــای  در  هنــری  آثــار  دســته  بندی  های  و 

ــن،  ــالح و جوش ــی  کاری، س ــفال، کاش ــی و س چین

منســوجات، ســوزن  دوزی و گلــدوزی، فلــزکاری، 

ــخه  های  ــی، نس ــوب، نقاش ــرق چ ــده  کاری و مع کن

و  حکاکــی،  و  جواهرســازی  مینــاکاری،  خطــی، 

آالت موســیقی آمــده اســت. در ادامــه، فهرســتی از 

تعــداد اشــیا و آثــار هنــر ایــران کــه توســط اســمیت 

و دســتیارانش بــه مــوزه  ی ســاوت کنزینگتــون 

از  مجموعــه  ای  همــراه  بــه  شــده  اند،  فرســتاده 

تصاویــر آن  هــا قــرار دارد. همچنیــن دو مقالــه، 

ــکاتلندی  ــگر اس ــکرس5 پژوهش ــر اس ــی از جنیف یک

ــا عنــوان  ــه و ایــران دوره  ی قاجــار ب هنــر خاورمیان

فرهنگــی-  روابــط  و  اســمیت  »رابــرت مــرداک 

و  قاجــار«6  عصــر  در  بریتانیــا  و  ایــران  هنــری 

و  ادبیــات  اســتاد  گدوییــن7  ایزابــل  از  دیگــری 

ــه  ــه فرانس ــگاه پوئاتی ــمی در دانش ــای تجس هنره

ذائقــه  ی  تــا  شــخصی  فرهنــگ  »از  عنــوان  بــا 

ــران در  ــر ای ــی هن ــه  داران بریتانیای ــرقی: مجموع ش

قــرن نوزدهــم«۸  در نقــد و بررســی کتابچــه  ی 

ــاب  ــه  ی کت ــم در ضمیم ــوی مترج ــمیت، از س اس

شــده  اند.  آورده 

  روش  شناسی
   بخــش اصلــی کتــاب شــامل کتابچــه  ی راهنمــای 

هنــری  اقــالم  توصیــف  و  شــرح  بــه  اســمیت، 

ــرای مــوزه  ی ســاوت  ــداری شــده ب مجموعــه  ی خری

مبنــای دســته  بندی   موضوعــی  بــر  کنزینگتــون، 

می  پــردازد. در رابطــه بــا هــر دســته از هنرهــا، 

و  خلــق  مراحــل  خاســتگاه،  تاریخــی،  پیشــینۀ 

ــاخه  ی  ــف آن ش ــواع مختل ــدی ان ــن طبقه  بن همچنی

از  اســمیت،  همچنیــن  اســت.  آمــده  هنــری 

ــر  ــرده و در ه ــره ب ــز به ــی نی ــدی جغرافیای گروه  بن

ــک آورده  ــه تفکی ــار را ب ــد آث ــکان تولی ــش، م بخ

ــت. اس

و  نوشــتاری  ســبک  های  تفــاوت  علی  رغــم     

و  میــالدی  نوزدهــم  قــرن  پژوهشــی  شــیوه  های 

اکنــون، روش مــورد اســتفاده  ی اســمیت تفســیری-

تاریخــی بــوده اســت. او بــا کاوش شــواهد و قرایــن 

ــون  ــری، پیرام ــار هن ــر دســته از آث ــا ه در رابطــه ب

پیشــینه  ی تاریخــی و خاســتگاه آثــار و آن رشــته  ی 

هنــری بــه ایــده  ای کلــی دســت یافتــه اســت. 

به  عــالوه رویکــردی قوم نگارانــه9 و مردم  شناســانه   

ــخ  ــات تاری ــر مطالع ــد نظ ــه م ــه، ک ــش گرفت در پی

فرهنگــی10 در دوران معاصــر اســت. او در رابطــه 

بــا اقــالم مختلــف هنرهــای کاربــردی همچــون 

فــرش و منســوجات، بــه آداب  ورســوم اقــوام ایرانــی 

ــت.  ــوده اس ــاره نم ــار اش ــتفاده از آث ــوه  ی اس و نح

)اســمیت، همــان، 56-52( 

ســال  های  بــر  مشــتمل  کتــاب،  زمانــی  بــازه    ی 

و   )1۸۸۸-1۸63( ایــران  در  اســمیت  مأموریــت 

ــا ســلطنت ناصرالدیــن شــاه قاجــار اســت.  مقــارن ب
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بــه لحــاظ مکانــی نیــز مناطــق مختلــف ایــران 

ــه  ــق ب ــار متعل ــران، و آث ــان و ته ــوص اصفه به  خص

ادوار مختلــف تاریخــی باالخــص صفــوی و قاجــار را 

. برمی  گیــرد در

  ساختار محتوایی کتاب
   اســمیت در بخش»چینــی و ســفال«، بــه بیــان 

ــی  ــتگاه چین ــینه   و خاس ــاب پیش ــود در ب ــات خ نظری

در ایــران پرداختــه اســت. او ســفال  های ایــران را 

ــا  ــای آن  ه ــرحی از ویژگی  ه ــوده، و ش ــدی نم طبقه  بن

ــت  ــازنده و قدم ــواد س ــاب، م ــش، لع ــگ، نق شــامل رن

ــه  ــمیت ب ــی  کاری«،  اس ــش »کاش ــت. در بخ آورده اس

ــد  ــز کاشــی  های تولی ــس  کاری و نی ــی مقرن منشــأ ایران

شــده در تهــران اشــاره می  کنــد. قســمت »ســالح 

ــن و  ــزای جوش ــف اج ــر توصی ــتمل ب ــن« مش و جوش

ــرد هــر یــک از آن  هــا اســت، کــه ارجاعاتــی نیــز  کارب

ــی12 دارد.  ــرودوت11 و پلین ــه ه ب

ــل  ــح عل ــه توضی ــمیت ب ــوجات« اس ــش »منس در بخ

ــد و  ــرش، دورو، نم ــی از ف ــواع مختلف ــکل  گیری ان ش

غیــره بــا اشــاره بــه عــادات زندگــی ایرانیــان پرداختــه 

اســت. او بــر اســاس محــل تولیــد منســوجات، شــرح و 

ــه لحــاظ  توصیــف ویژگی  هــای هــر کــدام را آورده و ب

ــم  ــا ه ــا را ب ــت، آن  ه ــش، و قیم ــرح و نق ــت، ط کیفی

مقایســه کــرده اســت. در بخــش »ســوزن  دوزی و 

گلــدوزی« نیــز اذعــان داشــته کــه در بســیاری از انــواع 

ــمیت،  ــت. اس ــوده اس ــران ب ــون ای ــا مره ــری، اروپ هن

پارچه  هــای  و  گلــدوزی،  هنــر  اوج  در  را  ایرانیــان 

ــی  ــی بی  پایان ــار را دارای تنوع ــر قاج ــوزن  دوزی عص س

ــی، 1397، 10( ــت. )طوس ــته اس دانس

توصیــف کامــل شــیوه  ی تولیــد و اشــاره بــه مراســمی 

تاس  هــای  و  ابریق  هــا  از  اعــم  فلــزی  آثــار  کــه 

ــرار می  گرفتنــد، در بخــش  مفرغیــن مــورد اســتفاده ق

ــده  کاری و  ــمت »کن ــت. در قس ــده اس ــزکاری« آم »فل

معــرق چــوب«، اســمیت هنرهایــی چــون کنــده  کاری، 

در  را  آن  هــا  امثــال  و  مجسمه  ســازی  قالب  گیــری، 

ایــران، بــا توجــه بــه بقایــای تخت  جمشــید دارای 

ســابقه  ای طوالنــی دانســته اســت. مطابــق باور اســمیت 

در قســمت »نقاشــی«، آثــار نگارگــری روی قلمدان  هــا، 

ــی بهتریــن نقاشــی  های  جلــد کتــب و جعبه هــای چوب

بــزرگ  نقاشــی  های  همچنان  کــه  بوده    انــد؛  ایرانــی 

روی بــوم، بــه   لحــاظ طراحــی کم مایــه به  شــمار 

می  رونــد. 

ــار  ــی«، از اعتب ــخه  های خط ــش »نس ــمیت در بخ اس

همیشــگی خوشنویســی نــزد ایرانیــان ســخن گفتــه و 

ــت  ــی اهمی ــل اصل ــاپ را عام ــت چ ــود صنع ــدم وج ع

خوشنویســی ذکــر کــرده اســت. او ذیــل بخــش 

ــارت  ــه مه ــی«، ب ــازی و حکاک ــاکاری، جواهرس »مین

ایرانیــان در کنــده  کاری مهــر و جواهــر اشــاره کــرده، و 

از ســاخت مهرهــای عثمانیــان و مصریــان توســط آن  ها 

خبــر داده اســت. نهایتــا در بخــش »آالت موســیقی«، 

ــت  ــیقی صحب ــه موس ــران ب ــردم ای ــدی م او از عالقمن

کــرده، هرچنــد نغمــات آن  هــا را نــزد اروپائیــان 

ــت. ــمرده اس ــوم ش نامفه

تحــت  اول  مقالــه  ی  کتــاب،  ضمائــم  بخــش  در 

ــی-  ــط فرهنگ ــمیت و رواب ــرداک اس ــرت م عنوان»راب

ــا در عصــر قاجــار«، شــرحی از  ــران و بریتانی هنــری ای

اوضــاع آن زمــان، دالیــل مأموریــت اســمیت بــه ایــران، 
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ــزه  اش از  ــات و انگی همچنیــن معرفــی خــود او و روحی

پرداختــن بــه هنــر ایــران را آورده اســت. بــه بــاور مؤلف 

ــه، جنیفــر اســکرس نشــر کتابچــه  ی هنــر ایــران،  مقال

واقعیــات و نظریــات مربــوط بــه هنــر ایــران اســت کــه 

اســمیت در آن زمــان، به  واســطه  ی مشــاهدات میدانــی 

ــه  ی دوم  ــود. مقال ــرده ب ــدا ک ــی پی ــا دسترس ــه آن  ه ب

ــه نخســتین مراحــل شــکل  گیری مجموعه  هــای  ــز ب نی

خصوصــی هنــر ایــران در انگلســتان، و نقــش هنرمندان 

ــی  ــای تزئین ــا کارشناســان هنره انگلیســی، نقاشــان ی

در فرآینــد اکتشــافات هنــر شــرق پرداختــه اســت.

  جمع  بندی
ــی  ــرای معرف ــی ب ــا کاتالوگ ــمیت عمدت ــه  ی اس کتابچ

آثــار مــوزه بــوده اســت. بااین  حــال، از رویکــردی 

ــات  ــر اطالع ــی ب ــی مبتن ــیوه  ی نگارش ــا ش ــی ب تحلیل

ــت.  ــوردار اس ــران برخ ــت او در ای ــی دوران  اقام میدان

ــت  ــوده و تح ــور ب ــر- مح ــته  بندی او اث ــه دس چنان  ک

عناویــن »چینــی و ســفال«، »کاشــی  کاری«، »ســالح و 

ــدوزی«،  جوشــن«، »منســوجات«، »ســوزن  دوزی و گل

»فلــزکاری«، »کنــده  کاری و معــرق چوب«، »نقاشــی«، 

»نســخه  های خطــی«، »مینــاکاری، جواهرســازی و 

حکاکــی«، و »آالت موســیقی« بــه شــرح تفصیلــی 

ویژگی  هــای ظاهــری و خاســتگاه تاریخــی هــر دســته 

ــردازد. ــار می پ ــن آث از ای

همچنیــن بــه لحــاظ جغرافیایــی، اســمیت بــه تفکیــک 

هنرهــای ایرانــی پرداختــه اســت. در رابطــه بــا تحلیــل 

پیشــینه  ی آثــار، او بــه شــواهد و قرایــن توجــه داشــته، 

و بــه صاحب  نظرانــی کــه پیش  تــر در ایــن زمینــه 

ــد، ارجــاع می  دهــد.  ــگارش درآورده  ان ــه ن ــی را ب متون

ــه  ی اســمیت در انتخــاب  ــز توجــه ذائق ــه  ی حائ    نکت

آثــار هنــر اســالمی اســت. علی  رغــم اینکــه او در 

ــا  ــی ب ــط نزدیک ــده و رواب ــران آم ــه ای ــار ب دوره  ی قاج

ناصرالدیــن شــاه، و برخــی از هنرمنــدان من  جملــه 

امــا  اســت،  داشــته  اصفهانــی  علی  محمــد  اســتاد 

همــواره و در جای  جــای ایــن متــن بــه عظمــت و 

ــار دوران شــاه  عباس  ــوی باالخــص آث ــر صف شــکوه هن

کبیــر اشــاره می  کنــد. 

 اســمیت مــورخ حرفــه  ای هنــر نبــوده اســت. او به  دلیــل 

ــه پژوهش  هــای تاریخــی، برخــورداری از  عالقمنــدی   ب

ــدرت  ــه مرکــز ق ــات باستان  شناســی، نزدیکــی ب تجربی

در ایــران و داشــتن روابــط خــوب بــا ایرانیــان، توانســت 

ایــن مجموعــه  ی ارزشــمند از آثــار هنــر ایــران را بــرای 

مــوزه  ی لنــدن فراهــم آورد؛ چنان  کــه بــا نــگارش 

کتابچــه  ی هنــر ایــران و معرفــی ایــن آثــار، ماموریــت 

هنــری خــود را بــه کمــال رســاند.
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Iranian Relations since 1800, by Vanessa Martin, 2005(

“British Collectors of Persian Art in the 19th 

Century: From Personal Culture to Oriental Taste” 

ایــن مــوزه کــه در لنــدن قــرار دارد، بعــد از چند دهــه فعالیت، 

 )Victoria and Albert( "ــا و آلبــرت ــه "ویکتوری نامــش را ب

ــن  ــدگان مهم  تری ــز از دارن ــر نی ــال حاض ــر داد و در ح تغیی

ــی  رود. ــمار م ــان به  ش ــران در جه ــر ای ــای هن مجموعه  ه


