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چندیــن روز جلســه و گردهمایی با همکارانــی از تمامی

نیــاز بــود .شــرح وقایــع ســاالنهای از فعالیتهــای

شــاخههای مطالعــات اســالمی ،در جســتجوی تعریــف

ایــن رشــته ،نیازمنــد شــبکهای از همکاریهاســت کــه

دســتاوردها ،محدودیتهــا ،نیازهــا و امکانهــای

ـی قیمــت در
ســاخته شــدنش زمــان میخواهــد .ارزانـ ِ

مطالعــه هنــر اســالمی و باستانشناســی بــودم 1.یکــی

حیــن تــورم اقتصــادی ،هــدف تقریبــا ناممکنــی اســت.

از ایــن مــوارد مــورد نیــاز ،یــک مجلــه بــود .نشــریهای

از طرفــی ،تبــادل اطالعــات و ایدههــا آســانترین کار

را پیشــنهاد دادم کــه ارزانقیمــت باشــد تــا در تمــام

بــرای انجــام اســت؛ ایــن تبــادل صرف ـاً نیازمنــد ایــن

جهــان مســلمان و هرجــای دیگــری کــه هنــر اســالمی

اســت کــه محققــان ،منتقــدان یــا تیمهــای تحقیقاتــی،

مطالعــه یــا گــردآوردی میشــود ،در دســترس باشــد.

تمــام دادههایــی کــه گــرد آوردهانــد را بنویســند ،هــر

نشــریهای کــه اطالعــات کتابشناســی و دیگــر

فرضیــهای کــه تولیــد کردهانــد و هــر توضیــح یــا

معلومــات کاربــردی را دربــاره پژوهــش و تفکــر در ایــن

نتیجــهای کــه بــه آن رســیدهاند .امــا از طرفــی دیگــر،

زمینــه فراهــم کنــد و محلــی بــرای تبــادل اطالعــات و

ایــن کار یکــی از مشــکلترین و چالشبرانگیزتریــن

ایدههــا پیرامــون هنــر اســالمی باشــد.
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ایدههــا دو شــرط وجــود دارد :اول ،بایــد از انتظاراتــی

ســاعتهای آمــوزش و ســخنرانی ،باعــث شــده کــه

کــه افــراد ،در درون و بیــرون حلقههــای آکادمیــک

دربــاره مســیر تحقیقــات و ویژگــی ســوالهایی کــه

از ایدههــا و اطالعــات فراهمشــده دارنــد ،آگاه بــود؛

در هنــر اســالمی پرســیده میشــود ،عقایــد و نظراتــی

دوم ،بایــد نســبت بــه طبیعــت ذاتــی دادههــا در زمینــه

داشــته باشــم .نقــش مــن تقریبــا بــه مــدت ســه ســال

هنــر اســالمی ،حساســیت الزم اعمــال شــود .اولیــن

در کمیتــه رهبــری جایــزه آقاخــان بــرای معمــاری،

شــرط تضمیــن میکنــد کــه فعالیتهــای تحقیقاتــی

مــرا در تمــاس بــا جهــان معاصــر و ســوالهایش قــرار

بــرای گفتــار معاصــر معنــادار خواهنــد بــود .شــرط دوم

داد؛ حداقــل آن بخشــی کــه مربــوط بــه معمــاری

هــم محققــان را از پرســیدن ســوالهایی کــه امــکان

میشــود ،بــرای یــک متخصــﺺ تاریــخ و فرهنــگ

پاســخدادن بــه آنهــا موجــود نیســت بــاز مــیدارد.

ـی آکادمیــک در مواجهــه
قــرون وســطی کــه بــه راحتـ ِ

ایــن مقتضیــات واضــح بــه نظــر میرســند ،امــا پیامــد

بــا گذشــتههای بســیاردور عــادت کــرده ،ایــن

آنهــا بــرای مطالعــه هنــر اســالمی پیچیــده و ویــژه

تجربــهای هیجانانگیــز امــا رعــبآوری بــود .نهایتــا،

اســت .بــا اینکــه مــا خالصانــه امیــد بــه تبادلــی فکــری

چندیــن ســال مدیریــت یــک دپارتمــان تاریــخ هنــر

داریــم کــه خالــی از رنجــش و تنــدی باشــد ،انتظــار

مــرا بــه ایــن امــر آگاه کــرد کــه تحقیــق و تحصیــل،

موافقــت در تمامــی موضوعهــا نامعقوالنــه بــه نظــر

صرفــاً جمــعآوری اطالعــات و گــردآوری پانوشــتها

میرســد و اشــتباه اســت کــه فــرض کنیــم میتوانیــم

نیســت ،بلکــه موضــوع ،تعییــن ارتبــاط بیــن اطالعــات

از پیشداوریهــای شــخصی و ایدئولوژیــک خــالص

و دههــا (شــاید صدهــا) مــرد و زنــی اســت کــه مطالعــه

شــویم .بــا ایــن وجــود ،امــکان ایــن هســت کــه

میکننــد ،مینویســند ،گــوش میدهنــد ،میبیننــد،

امیــدوار باشــیم مخالفتهــا و نقطهنظرهــای متفــاوت

و تنــوع عظیــم شــیوههای متفــاوت در درک خودشــان

بــه طــرز خالقانــهای بیــان شــوند 3.شــکل شــمارههای

و دیگــران را جســتجو میکننــد .بنابرایــن چیــزی کــه

آینــده ایــن مجلــه بــه ایــن بســتگی دارد کــه چگونــه

در ادامــه میآیــد جنبــه شــخصی دارد .بــرای ایــن

ایــن جدلهــا و بحثهــا بــه طــرز موفقیتآمیــزی

مــن عذرخواهــی نمیکنــم ،چــون فراتــر از تحقیقــات

تکویــن یابنــد .در ایــن میــان ،اهــداف مــن در ایــن

ســنتی اطالعــات ،یکــی از اهــداف ایــن ســالنامه ایــن

جســتار ،تﺄمالتــی در بــاب دو مقتضــای انتظــار و

اســت کــه بــه دقــت ،نگرشهایــی را کــه بــه درک مــا

داده ،اظهارنظــری دربــاره بعضــی از تجــارب اخیــر در

از هنــر اســالمی شــکل میدهنــد کنــدوکاو کــرده و

زمینــه تحقیقــات و روشهــای معاصــر در معمــاری و

دربــاره آن تﺄمــل کنــد.

همچنیــن ،ارائــه چنــد رویکــرد بــرای تحقیقــات بعــدی

ســی ســال پیــش ،تعریــف مطالعــه هنــر اســالمی

تاریــخ هنرهــا در کشــورهای مســلمان اســت.

بــه قــدر کافــی آســان بــود .اغلــب افــراد بــا یکــی از

بیســت و پنــﺞ ســال فعالیــت در ایــن رشــته ،نظــارت

ســه مســیر ســاده وارد آن میشــدند .یکــی از آنهــا

و راهنمایــی چندیــن رســاله دکتــری و بیشــمار

باستانشناســی بــود :مطالعــه کاخهــای امویــان

حفــاری ،بــدون انگیــزه اســالمی مثــل طرســوس،

برخــورد میشــد بــه همــان انــدازه واضــح اســت :بــه

کورنــت ،انطاکیــه ،شــوش و ری کــه غالبــا بــدون

کارگیــری روشهایــی از تحقیــق کــه در ســال 1900

قصــد ،بــا بازماندههــای جهــان مســلمان روبــهرو

ایجــاد شــدهاند .یــک روششناســی پیچیــده که شــامل

میشــد .راه دیگــر ،گــردآوری بــود :قالیهــا،

کتابشناســی کامــل ،تحقیقــی در بــاب منابــع و نتایــﺞ

ســفالینهها و مینیاتورهــا ارزش تجــاری کســب کردنــد

ســه جزئــی مــورد نیــاز بــود .محصــول نهایــی شــامل

و جمعیتــی پدیــد آمــد کــه ذوق و ســلیقه داشــتند و

یــک کتــاب یــا حداقــل مقالــهای بــا پانوشــتهای

هــر دو مجموعههــای فــردی و عمومــی رشــد کردنــد.

فــراوان میشــد.

نهایتــا و ســومین مســیر ،شرقشناســی قدیمــی و

ســاده اســت کــه ایــن ســنت تحقیقــی را بــا

در حــال حاضــر بدنــام بــود کــه از طریــق دســتور

صفتهایــی مثــل فضلفروشــانه یــا نخبهگرایانــه

زبــان خشــک و نامهربــان ،ســفرنامهها و مفاهیــم

بــودن کوچــک بشــماریم .امــا دســتاوردهای آن ،پایــه

رمانتیــک از ســرزمینهای دور و غریبــه ،کمکــم

و اســاس ناگزیــری اســت کــه تمــام دانــش و تفاســیر

رشــد میکــرد و مفاهیمــش را القــا مینمــود .هــر

بعــدی بــر آن ســاخته خواهــد شــد .در دقــت اطالعــات

تاثیــری کــه ترکیــب ایــن ســه مســیر فکــری بــر

و تمامیــت کنتــرل روی موضــوع ،تکنیــک ســنتی

محقــق یــا نویســنده میگذاشــت ،نتیجــه تقریبــاً

نمونــهای اســت از آنچــه فرانســویها بــه آن«Grande

همیشــه یکســان بــود :شــکلگیری گــروه کوچکــی از

 »Theseمیگوینــد 4.بــا ایــن وجــود ،زمینههایــی بــرای

متخصصیــن بــا دانشــی دارای همپوشــانی بســیار ،در

ایــن هســت کــه ارزش نهایــی ایــن تکنیــک یــا روش

حالــی کــه ســواالت یکســانی میپرســند و شــیوههای

تحقیــق ،یــا حداقــل ،انحصارگــریاش را بــرای تحقیــق

معمــول و مــورد قبــول تبــادل اطالعــات را اســتفاده

و تفکــر زیــر ســوال ببریــم .اول از همــه ،ایــن ابــزاری

میکننــد .زبــان اســالمی ترجیحــی مــد نظــر آنهــا،

کــه بســیار روی آن کار شــده ،اساســا غربــی اســت.

بــرای کســانی کــه میخواســتند زبانــی را بیاموزنــد،

جهــان مســلمان در رشــد و تحولــش شــرکت نکــرده

عربــی بــود .موضــوع تحقیقــات گســتردهتری کــه مــا

اســت و ایــن موضــوع مســتقیماً ایــن ســوال پایــهای را

بــه آن عــادت کــرده بودیــم ،مســائل قدیمــی و ســنتی

مطــرح میکنــد (بــه آن بیــش از یکبــار بازخواهــم

معناشناســان ،کالســیکگرایان و محققــان قــرون

گشــت) کــه آیــا یــک فرهنــگ میتوانــد از طریــق بــه

وســطی بــود :میــزان نفــوذ «مشــرقزمین» در جهــان

کارگیــری روشهایــی کــه خــارج از آن شــکل گرفتــه

مســیحی ،ناپدیــد شــدن یــک ایــدهآل کالســیک بــدون

اســت ،بــه طــرز معنــاداری فهمیــده شــود؟ دومیــن

ســاختن و جایگزینکــردن یــک نــوع غربــی از ســاختار

موضــوع ایــن اســت کــه تحقیقــات جهانــی کــه مربــوط

ســدههای میانــه ،طبیعــت تزییــن ،موضوعــی کــه

بــه نخبــگان فکــری اوایــل قــرن بیســتم 5بــود توســﻂ

بخــــش

تحقیقــات ادامــهدار «باستانشناســانه» هنــد و دههــا

مینیاتــور ،کاخ و غیــره .شــیوهای کــه بــا ایــن مســائل

16۸
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در شــامات و شــهرهایی مثــل نیشــابور در ایــران،

بــه آن شمایلشــکنی گفتهمیشــود ،چرخههــای

مطالعاتهنرهایزیبا
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تغییــرات ملــی ،اجتماعــی ،تکنیکــی و زبانشناســی

دو زبــان بــه چــاپ میرســند کــه هیچکــدام آنهــا

کــه بعدهــا پــا بــه عرصــه گذاشــتهاند ،اگــر نگوییــم

معمــوالً توســﻂ متخصصــان مکانهــای دیگــر خوانــده

نابــود ،منســوخ شدهاســت.

نمیشــوند .بــه عنــوان نتیجــه ،اغلــب ایــن کتابهــا

در حالــی کــه مــا تــالش میکنیــم تواناییمــان را

و نشــریات بــه راحتــی کنــار گذاشــته میشــوند ،بــا

بــرای ذخیــره اطالعــات کتابشناســی اصــالح کنیــم

اینکــه در کتابخانههــا در دســترس هســتند.

و آنهــا را بــه جــای شــیوه قدیمــی کارتهــای

مــا بــه طــور واضحــی بــا شــکلی از «اضافهبــار ورودی»

نمایهشــده یــا حافظــهی انســان در کامپیوترهــا

انســان ســروکار داریــم .تمــام اطالعاتــی کــه فراهــم

ذخیــره کنیــم ،فایــده ایــن راه و روش آکادمیــک کمتــر

میشــود را نمیتــوان دریافــت کــرد ،و همچنیــن،

میشــود؛ چــون کتابشناســان متخصــﺺ میتواننــد

مثــل آزمایشهــای اســتاندارد روانشناســی ،ایــن

فعالیتهــای تحقیقاتــی را در بیســت زبــان در دســترس

اطالعــات بــر اســاس معیارهــای متعــددی از جملــه

بگذارنــد ،در حالــی کــه از یــک فــرد آموزشدیــده در

کاربــردی و ایدئولوژیکــی انتخــاب میشــوند یــا کنــار

دانشــگاه میتــوان انتظــار خوانــدن دو یــا ســه زبــان را

گذاشــته میشــوند .از طــرف دیگــر ،ایــن موضــوع

داشــت .ارتبــاط فــوری ماهــوارهای دربــاره یــک ایــده یا

میتوانــد نشــانه ســالمی باشــد از اینکــه رشــته هنــر

یــک تصویــر مشــکلی عملــی ایجــاد نمیکنــد ،وقتــی

اســالمی بایــد بــه زیرمجموعههایــش تقســیم شــود،

دســتیابی بــه یــک عکــس از یــک مــوزه یــا امانــت

چــون از متخصــﺺ معمــاری اندونزیایــی نمیتــوان

گرفتــن یــک کتــاب از کشــوری دیگــر احتمــاال نیازمند

انتظــار داشــت آثــار تاریخــی مراکــش را بشناســد،

ماههــا مذاکــرهی بینتیجــه اســت.

محققــی کــه در بــاب قــرن نهــم ســخن میگویــد،

حتــی اگــر تمامــی مــا بیســت زبــان را بدانیــم و اغلــب

صالحیــت ســخن گفتــن دربــاره قــرن چهــارده را

وســایل تخصصــی بهاشتراکگذاشــتن تصاویــر و

نــدارد و دانــش کامــل در بــاب ســفالینهها ،مغایــر

ایدههــا برایمــان فراهــم باشــند ،هیﭻکــدام از مــا

و ناســازگار بــا آگاهــی مشــابه در بــاب خوشنویســی

نمیتوانــد اطالعــات کافــی دربــاره تقریبــاً پنجــاه

خواهــد بــود .متﺄســفانه ایــن گوناگونــی در صالحیــت،

کشــور مســلمان ،مجموعههــای دویســت و پنجــاه

شایســتگی و یادگیــری کــه در زیستشناســی یــا

مــوزه در کل جهــان و پروژههــای بیــش از پنجــاه مرکــز

فیزیــک بدیهــی شدهاســت ،انتظــارات کســانی را کــه

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

بــه هــر دلیلــی ،در جســتجوی دانــش در هنــر اســالمی

مرزهــای ملــی یــا منطقــهای بــه موانــع زبانشناســانه

هســتند ،بــرآورده نمیکنــد.

تبدیــل میشــوند ،آرمــان قدیمــی تحقیقــات جهانــی

انتظاراتــی جــذاب و از بســیاری جنبههــا جدیــد ،از

بیشــتر فــرو میشــکند .دو مثــال بــارز بــرای ایــن

طــرف ســازندگان معاصــر ،حامیــان ،طراحــان ،معماران،

موضــوع هســت :روســی و ترکــی .صدهــا کتــاب و

مهندســان ،بانکدارهــا و انــواع متخصصــان توســعه

نشــریه مربــوط بــه هنــر اســالمی همــه ســاله در ایــن

مطــرح شدهاســت کــه جهانــی را متصــور میشــوند

7

چالــش رشــد ســریع جمعیــت روبــهرو شــوند ،بایــد

بینشــی را کــه از عضویــت در فرهنگــی مســلمان بــه

اَشــکال بیگانــه صنعتیشــدن را در مناطــق جدیــد،

دســت میآیــد ،تﺄمیــن کننــد.

ســازگار کننــد ،ثــروت جدیــد و هنگفــت کشــورهای

از طرفــی ،ایــن موضــوع راجــع بــه ارتباطــات

تولیدکننــده نفــت را در ســازههای فیزیکــی معنــادار

زیباشناســانه بــا گذشــته نیــز صــادق اســت .بعــد از

ســرمایهگذاری کننــد ،بایــد درختــی (دانشــگاهها،

ســمینارهای متعــدد ،بحثهــا ،کارهــای مشــاوره و بــا

بیمارســتانهای آموزشــی و موزههــا) بکارنــد کــه

دقــت خوانــدن پروژههــای ســاخته یــا طراحــی شــده،

در آن نخبــگان جدیــد بومــی بتواننــد اســتفاده از

مــن دیگــر مطمئــن نیســتم کــه مــورخ میتوانــد بــه

تکنیکهــای امــروز را بیاموزنــد و تکنیکهــای آینــده

طراحــی آینــده کمــک کنــد .او میتوانــد فهمیــدن

را آمــاده کننــد ،بایــد در تعادلــی زیســت-محیطی بــا

آثــار تاریخــی گذشــته را دقیقتــر کنــد ،توصیــه کنــد

محیــﻂ پیرامــون باقــی بماننــد ،بایــد سیســتم ســنتی

کــه چگونــه ادراکشــان کنیــم ،امــا توانایــی اینکــه

روابــﻂ اجتماعــی و فــردی را حفــظ کننــد و ارتباطــی

تعییــن کنــد چگونــه بایــد گذشــته بــا آینــده ادغــام

زیباییشناســانه بــا گذشــته ایجــاد کننــد .در حــال

شــود ،بســیار ناواضحتــر اســت .بــا ایــن وجــود ،او

حاضــر ،تکنیکهــای قابــل اجــرای جهانــی میتواننــد

بایــد آنچــه اکنــون رخ میدهــد را مشــاهده و ضبــﻂ

تمــام ایــن بایســتهها را بــه جــز دو مــورد آخــر فراهــم

کنــد ،چــرا کــه نگرانــی حامیــان معاصــر بــرای ایجــاد

میکننــد .حفاظــت و نگــهداری از شــیوه ســنتی

ارتبــاط بــا گذشــته ،مســتلزم یــک پرســش اساســی از

حیــات بســیار پیچیدهتــر از آن اســت کــه تکنولــوژی

حمایــت معمــاری و هنــر در هــر زمــان اســت :چگونــه

بینالمللــی بتوانــد بــا آن ســروکار داشــته باشــد .جــدا

زیباشناســی و طبــع زمــان حــال درســت شــده و

شــدن نخبــگان از گذشــته خودشــان در صــد ســال

کنتــرل میشــود؟

گذشــته ،ایــن امــر را مشــکل میکنــد کــه بتــوان،

در عمــل ،حامیــان و طراحــان از مــورخ انتظــار دارنــد

بیــن انبــوه ســختگیریهای کلیشــهای یــا بنیادگــرا،

کــه مشــخﺺ یــا تعریــف کنــد کــه در فــرم ،موتیــف

ابداعــات اجتماعــی ،کشــفیات فکــری و احساســی هــر

یــا ســاختار چــه چیــزی «اســالمی» اســت .ایــن

فــرد از گذشــتهاش بــا آثــار بیگانــه و هــر نوعــی از

ســﺆال معمــوالً از نقاشــان ،سفالســازان ،بافنــدگان

نگرشهــای میانجــی ،راه را پیــدا کــرد .ایــن موضوعــی

یــا تزیینکننــدگان پرســیده نمیشــود ،بــه ایــن

نیســت کــه غیرمســلمانان بتواننــد بــه آن بپردازنــد،

علــت کــه آن هنرهــا نیــاز بــه ســرمایهگذاری مالــی

حداقــل ،نــه در شــیوهای معمــول؛ بــه ایــن علــت کــه

هنگفتــی ندارنــد کــه معمــاری بــه آن نیــاز دارد ،و

نهایت ـاً نیــاز بــه انتخابهــا و گزینههایــی هســت کــه

البتــه اینکــه کمتــر بــه چشــم میآینــد .امــا یــک

از جســتجوی خــود فــرد بــرای هویــت بیــرون میآینــد.

تقابــل کنجکاویبرانگیــز در دوگانگــی بیــن حــس

بخــــش

فــرض میکنــد) .در مجمــوع ،آنهــا بایســتی بــا

شــاید تجاربــی مشــابه را فراهــم کننــد ،امــا نمیتواننــد
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کــه عهــدهدار نقشهــای متناقضــی اســت (یــا اینطــور

در بهتریــن حالــت ،غیرمســلمانان میتواننــد اطالعات و
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امــکان و ضــرورت در معمــاری و پذیــرش بــه مراتــب

داشــت .بــه نظــر مــن ،تحــوالت اقتصــادی و روانــی

ســادهتر ارزشهــای جهانــی (یــا غیــاب آنهــا) در

دهههــای اخیــر ،تعاریــف ملــی از هنــر را بیشــتر

دیگــر هنرهــا وجــود دارد .ایــن امــر ماننــد تکاپــوی

زیرمجموعــه تعاریــف اجتماعــی قــرار دادهانــد تــا

هنــری اســت کــه نیــاز بــه شــناخت فرهنگــی دارد،

تعاریــف نــژادی و سیاســی .بــه طــور مثــال ،ســاختار

در حالــی کــه دیگــر جنبههــا ایــن نیــاز را ندارنــد.

بصــری یــک روســتا یــا یــک توســعه شــهری خودجوش

مــن نمیتوانــم توضیــح جامعهشناســانه ایــن تقابــل

بــا نیــاز «مــدرن بــه نظــر رســیدن» مطابقــت دارد.

را تعییــن کنــم ،امــا حضــور ایــن تقابــل مــورخ را بــا

ایــن گرایــش بــه ویــژه وقتــی تکاندهنــده خواهــد

مشــکلی جالــب روبــهرو میکنــد .ایــن مخصــوص

بــود کــه فــرد آن را بــا تالشهــای چنــد دهــه گذشــته

و منحصــر بــه زمانــه ماســت؟ آیــا همیشــه اینطــور

در بــاب تشــخیﺺ اســپانیایی بــودن ،انگلیســی بــودن،

بــوده؟ آیــا همیشــه بایــد در جســتجوی راههایــی بــرای

فرانســوی بــودن یــا غیــره در هنــر غربــی دوره گوتیــک

جداکــردن اَشــکال یــا ســطحهای ســلیقه بــر اســاس

یــا بــاروک ۸مقایســه کنــد یــا بــا دغدغــهی بعضــی از

مدیومــی کــه از آن اســتفاده میشــود باشــیم؟ در

محققیــن تــرک قدیمــی کــه مســتمر میخواســتند

دیــدی گســتردهتر ،انتظــاری کــه از نقــش بعضــی از

موتیفهــا و ایدههــای ترکــی را از مصــری تــا آســیای

معمــاران و حامیــان معاصــر مــیرود ،بــه علــت برخــی

مرکــزی تمایــز دهنــد ،9یــا چنــد پــروژه غیرمعقــول در

عناصــر بدتعریفشــده از گذشــته مــورخ را بــه ایــن

امپراتــوری ایــران ، 10و مخصوصــا بــا تالشهای مســتمر

ســمت هدایــت میکنــد کــه گذشــته را بــا دیــدی

بــرای تعریــف هنرهــا بــر مبنــای واحدهــای عمــودی

جدیــد و متفــاوت ببینــد .او گذشــته را بــه مثابــه
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ملــی یــا نــژادی کــه در اتحــاد جماهیــر شــوروی

ســریهایی از قســمتهای مجــزای زمانــی و مکانــی

پــی گرفتــه میشــد .مفــروض بــر اینکــه اســتثناهایی

میبینــد و پیچیدگــی ایــن موضــوع بــه ایــن علــت

موجــود اســت و اینکــه ایــن پدیــده ممکــن اســت

بــرای او آشــکار شــده کــه او از زمــان حــال ،آگاهــی

موقتــی باشــد ،انتظــار از واقعیــت یــا بــه قــول معــروف،

یافتــه اســت .بنابرایــن ،او رفتــه رفتــه کمتــر میتوانــد

اَشــکال ملــی ،بســیار از جهــان غــرب یــا آنچیــزی کــه

بــه ســواالتی کــه از او پرســیده میشــود پاســخ دهــد.

در سیاســت یــا آمــوزش ظاهــر میشــود ،محســوستر

در اواخــر قــرن نوزدهــم و نیمــه اول قــرن بیســتم،

بــوده اســت (یــا هنــوز هــم هســت) .مــردم متقاعــد

وقتــی نقــش مســتعمرانه غــرب در اغلــب جهان اســالم

شــدهاند کــه اَشــکال «اســالمی» ورای متغیرهــای

پــر رنــگ شــد ،شــمال آفریقــا ،مصــر ،ایــران و هنــد

منطقــهای ،آب و هوایــی یــا ملــی وجــود دارنــد .آیــا این

شــاهد ایــن موضــوع بودنــد کــه نســبت بــه دهههــای

ویژگــی فرهنــگ مســلمان ریشــه در گســترش عظیــم

چهــل ،پنجــاه و شــصت ،دغدغــه قویتــر و دقیقتــری

آن در ســدههای میانــه دارد؟ زمانــی کــه پیوندهــای

بــرای نگــهداری ،اســتمرار و دوبــاره اقتبــاس کــردن از

اجتماعــی ،فکــری و مذهبــی بیــن گروههــای مختلــف

ســبکهای ســنتی معمــاری و هنــر مردمــی وجــود

در مناطــق گوناگــون بــر امپراتوریهــای موقــت

ثــروت و ســرمایه؟ آیــا ایــن یــک پدیــده جهانســومی

میتوانــد بــرای تالشــی گســترده در راســتای جبــران

اســت؟ جایــی کــه مقتضیــات یــک زندگــی باوقــار

و رســیدن بــه زیرشــاخههای دیگــر تاریــخ هنــر مطــرح

در محدودیتهــای قــرارداد اجتماعــی جاافتــاده،

شــود .آثــار تاریخــی بایــد مطالعــه و منتشــر شــوند،

مهمتــر از یــک هویــت ملــی وارداتــی و بالقــوه اســت.

تحلیلهــای ســبکی و شــمایلنگارانه بایــد ادامــه

ایــن بــه احتمــال زیــاد کار مــورخ هنــر نیســت کــه

یابنــد ،منابــع نوشــتاری بایــد بــرای اطالعات گــردآوری

بــه ایــن ســواالت پاســخ دهــد .امــا غیبــت نســبی

شــوند ،تئوریهــا و فرضیههــا بایــد امتحــان شــوند

تمرکــز روی هویــت ملــی فرمهــای بصــری در زمینــه

و بایــد دربــاره آنهــا بحــث کــرد .از طــرف دیگــر،

مطالعــات هنــر ســﺆاالتی اساســی را بــر میانگیزانــد.

شــاید موضــوع بــر ســر ایــن باشــد کــه هنــر اســالمی

چــه برچســبی -فرهنگــی ،ملــی ،منطقــهای ،زمانــی،

فرصتــی منحصــر بــه فــرد را عرضــه میکنــد تــا چیــز

کیفــی -بــرای خالقیــت هنــری مناســب اســت؟ آیــا

دیگــری امتحــان شــود ،تــا از رویکردهــای فکــری و

بــکار بــردن تمایزهــای نــژادی و نگرشهــای فکــری

نظــری بیشــتری کــه در رشــتههای دیگــر ایجــاد شــده

امــروز در مــورد آثــار هنــری قدیمیتــر معتبــر اســت؟

اســتفاده کنیــم یــا روشــی کامــال جدیــد تولیــد کنیــم.

ارتبــاط یــک فرهنــگ بــا نــوآوریاش تــا چــه میــزان

روشــی کــه قابلیــت ترجمــه شــدن بــه دیگــر رشــتهها

محکــم اســت؟

را داشــته باشــد.

مجموعــه ســوم انتظــارات ،از جهــان مســلمان منشــﺄ

ســه مثــال میتوانــد نشــان دهــد کــه منظــورم

نمیگیــرد ،همچنیــن نتیجــه مســتقیم تحقیقــات

چیســت .باستانشناســی ،از صدهــا کاوش و حفــاری

شرقشناســانه ســنتی غربــی نیــز نیســت ،بــا اینکــه تــا

کــه در جســتجوی اشــیا مــوزه یــا مکانهــای مهــم

حــدی بــه آن مربــوط اســت .شــاید بتــوان آن را انتظــار

تاریخــی یــا مقــدس بــوده ،سیســتمی پیچیــده و گاهـاً

معرفتشــناختی نامیــد .بــه عنــوان یــک رشــته ،تاریــخ

بغرنــﺞ و انتزاعــی بــرای طــرح کــردن مســائل و پاســخ

هنــر اســالمی در ســن کودکــی خــود بــه ســر میبــرد.

بــه آنهــا ایجــاد کردهاســت 13.بایــد امــکان ایــن وجــود

تمامــی مناطــق -مثــل بنــگالدش ،مالــزی ،اندونــزی،

داشــته باشــد کــه یــک اســتراتژی بــرای پژوهشهــای

چیــن و آفریقــا -هنــوز کاوش نشــدهاند .فقــﻂ نیــم

باستانشناســانه تعبیــه شــود .نوعــی اســتراتژی کــه بــا

دوجیــن نســخه مصــور منتشــر شــده و اطالعــات مــا

مشــخﺺ کــردن ســواالت مهــم شــروع کنــد .ســواالتی

از فرآیندهــای خلــق و زیباســازی در جهــان مســلمان

کــه باستانشناســی میتوانــد بــرای آنهــا پاســخی

از آغــازش محــدود اســت .از لحــاظ ایدئولوژیکــی،

مناســب ارائــه دهــد .بــرای مثــال ،چگونــه خانهســازی

مفاهیــم قدیمــی شمایلشــکنی و تزییــن ،هنــوز

ایجــاد شــد؟ چگونــه تکنیکهــای سفالســازی

هــم در کتابهــا ،پایاننامههــا و تحقیقاتــی کــه بــه

منتشــر شــد؟ یــا چگونــه ابــزار ســاخت ایجــاد شــد؟ از

بخــــش

جهــان مســلمان امــروز اســت ،بــا نابرابریهایــش در

و تاثیــر قاطــع دارنــد 12.بنابرایــن دالیــل گســتردهای
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ســایه انداخــت .یــا ایــن ویژگــی منحصــر بــه فــرد

ســلیقه عمــوم تحصیلکــرده شــکل میدهنــد ،نفــوذ

مطالعاتهنرهایزیبا
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ایــن طریــق ،انــرژی و ســرمایه بــر دقــت آن پاســخها

عمــده تحقیقــات اخیــر روی بســیاری از موضوعــات

متمرکــز میشــود .ایــن روش بــرای پیگیــری بســیار

ســنتی ،تاریخــی و فرهنگــی تقریبـاً منحصــرا ً بــه منابع

عقالنیتــر اســت از سیســتم کاوش و حفــاری تصادفــی

اصلــی متکــی هســتند و عمدتـاً لــوازم کتابشناســی و

و شانســی امــروز در هــر ســایتی که در دســترس باشــد.

دهههــای متعــدد تحقیــق روی همــان منابــع را انــکار

بــه جــای مطابقــت دادن روششناســیهای ســنتی در

میکننــد 17.مــن معتقــدم دلیــل ایــن امــر ،غیرقابــل

هنــر اســالمی ،مــا میتوانیــم سیســتمهای جدیــد

اعتمــاد بــودن یــا نادانــی محققیــن قبلــی نیســت؛ بلکه

تحلیــل را از طریــق سیســتم نشــانه امتحــان کنیــم14؛

دلیــل ایــن اســت کــه ســواالتی کــه اکنــون مطــرح

شــاید بدیــن وســیله ،آگاهــی و درک از آثــار تاریخــی

میشــود بــرای آنهــا پیــش نیامــده بــود .اینهــا

اســالمی را بــا اســتفاده از اَشــکال قابــل دســترستر

ســﺆاالتی هســتند کــه دقیقــاً از خصوصیــت منابــع

بــرای جهــان معاصــر ســرعت ببخشــیم .اَشــکالی

اســالمی و پدیــده مســلمان در کل مطــرح میشــود،1۸

کــه بهتــر از دیگــر روشهایــی اســت کــه نیــاز بــه

نــه توســﻂ موضوعاتــی کــه در غــرب ایجــاد شــده

مطالعــه بیپایــان زبــان و کاتالــوگ دارد .حتــی بــرای

اســت.

غیرحرفهایهــا جالــب اســت کــه بیشــتر کارهــای

اول از همــه ،مطالعــه هنــر اســالمی نیــاز بــه درک

تاریخــی اخیــر در اروپــای غربــی ،مبتنــی بــر کاربــرد

ایــن موضــوع دارد کــه تفکــر فرهنــگ اســالمی دربــاره

نوآورانــه از منابــع نوشــتاری بــوده اســت و اینکــه

خــودش چیســت و چگونــه ایــن تفکــر در زمــان

اکنــون طیفــی از تجربــه تاریخــی فراهــم شــده اســت

و مــکان مشــخﺺ عملــی شــده اســت .بعضــی از

کــه نــه تنهــا درک مــا از گذشــته را عمــق بخشــیده

پدیدههــا کــه در بــاب آن پژوهــش خواهــد شــد –مثــل

بلکــه فضایــی را بــرای انــواع تفســیرهای ایدئولوژیــک

انتقــال فرمهــای بصــری کــه مســتقیماً زاییــده ایمــان

بــاز گذاشــته اســت15.البته کــه ایــن نامعقــول خواهــد

اســت یــا تغییــرات در تصاویــر و تکنیکهــای قابــل

بــود کــه انتظــار داشــته باشــیم اطالعــات یکســانی را

دســترس ایجــاد شــده توســﻂ امپراطــوری مســلمان-

از فرهنگــی بــا عادتهــای بایگانــی کــردن متفــاوت

مخصــوص جهــان مســلمان خواهــد بــود .بقیــه –

اســتخراج کنیــم .امــا اطالعاتــی کــه در جهان مســلمان

مثــل شــیوههایی کــه فرمهــا در آن ایجــاد شــده

وجــود دارد ،امــکان رســیدن بــه عمــق بیشــتری از

تــا بــه ســلیقه خــوش بیایــد ،معنــای ســمبولها ،یــا

معنــا را مهیــا میکنــد کــه امــروز در دســت اســت.

فرآیندهــای اتخــاذ تصمیــم در هنــر -جهانــی هســتند.

مثــال بــارز ایــن موضــوع را میتــوان در کتبیههــای

بــرای تصمیمگیــری در بــاب اینکــه کــدام ســوالها

مقبرههــا در مصــر یافــت .ایــن کتیبههــا میتواننــد

بــه فرهنــگ متصــل هســتند و کدامهــا نــه ،و اینکــه

بــرای تاریــخ اجتماعــی و ایدئولوژیــک مصــر مســلمان

کــدام رویکردهــا بــرای تحقیقــی معیــن بــه کار بــرده

منبــع فراهــم کننــد و درک مــا را از آثــار تاریخــی

شــوند ،بایــد اول از همــه درک کنیــم کــه فرهنــگ چــه

افزایــش دهنــد.
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بــوده و قصــد داشــته چــه چیــزی باشــد.

دیالــوگ و دیالکتیــک بیــن گذشــته و حــال امــروزه

نیــز بشناســیم.

همانقــدر اجتنابناپذیــر اســت کــه همیشــه بــود.

از مالحظــات گســترده نظــری ،بگذاریــد کــه حــال

چــون بازتولیــد ســاخت انســان در گذشــته ،همیشــه

بــه ابزارهــای کاربــردیِ در دســترس بــرای مواجهــه

بــه آرزوهــا و مقتضیــات اکنــون خیانــت میکنــد،

بــا هنــر اســالمی بپردازیــم 19.مخصوصــا گروهــی از

اگــر فقــﻂ بــا وســیلههای ایدئولوژیکــی اکنــون بــه

کتابهــای اخیــر کــه یــا مدعــی مقدماتــی در ایــن رشــته

گذشــته نــگاه کنیــم ،امــکان اینکــه گذشــته درســت

یــا تحقیقــات کاملــی در ایــن زمینه هســتند 20 .هــدف من

فهمیــده نشــود وجــود دارد .مــورخ بایــد در لبــه نازکــی

نقدکــردن آنهــا نیســت؛ کاری کــه دربــاره تمــام اینگونــه

راه بــرود کــه خودبزرگبینــی در عیــن آزادی فکــر

کتابهــا مناســب اســت .هــدف مــن ایــن هــم نیســت کــه

را از تحقیقــات هوشــمندانه ،امــا از نظــر ایدئولوژیکــی

دقــت آنهــا را زیــر ســوال ببــرم ،کاری کــه مث ـ ً
ال در هنــر

جهتدهیشــده معاصــر ،جــدا میکنــد.

اســالمی بســیار راحتتــر از هنــر غربــی اســت .تــالش مــن

خالصــه ،مقتضیــات ابداعــی ســنتی ،معاصــر ،ملــی،

ایــن اســت کــه بررســی کنــم ایــن کتابهــا چــه تاثیراتــی

اســالمی ،تکنیکــی و ذهنــی ،همزمــان موقعیتهایــی

بــر خواننــده غیرحرفــهای میگذارنــد.

فوقالعادهانــد چــون هیجــان ایدههــا و اطالعــات

پژوهــش هجــده جلــدیِ تاریــخ هنــر در ورژن جدیــد

جدیــدی را در هــر جنبــه و بُعــد مطالعات هنر اســالمی

«تاریــخ هنــر» پراپیــالن اســت 21.مقدمــه تاریخــی

عرضــه میکننــد؛ درســت در میانــه رشــد بیماننــدی

و تاریــخ هنــری کــه در 474لــوح و  296صفحــه دو

کــه مشــخصه جهــان مســلمان امــروز اســت .همچنیــن

ســتونی بــا چــاپ ریــز و توضیحــات گاهــی کوتــاه و

میتواننــد بــه راحتــی نمونــهای از مطالعــهی هنــر

گاهــی مفصــل دربــاره هــر لــوح ،کتابشناســیها و

و بــه صــورت کلــی تاریــخ شــوند .متﺄســفانه ،آنهــا

نمایههــا اســت .دو ســوم عکسهــا و بــه جــز ســه

همچنیــن میتواننــد گرفتــاری مضاعفــی ایجــاد

عــدد ،تمــام طراحیهــا مربــوط بــه معمــاری اســت،

کننــد و مکــررا ً بــه قضاوتهــای ناپختــه و نامناســب

کــه ایــن نســبت ،در اثــر مشــابه جانســون در زمینــه

منجــر شــوند .درســت مثــل محقــق قــرون وســطایی

تاریــخ غــرب ،برعکــس اســت .مفهــوم ایــن امــر ایــن

کــه بــا اطمینانــی یکســان در بــاب شــرایﻂ معاصــر و

اســت کــه معمــاری اختصاصــاً ژانــر شــاخﺺ هنــر

قــرن هفتــم صحبــت میکنــد ،و مثــل معمــاران یــا

اســالمی اســت.

حامیانــی کــه آثــار تاریخــی گذشــته را بــدون آگاهــی

آمــاری دیگــر معنادارتــر هــم هســت .تقریبــا ســه

از شــرایﻂ ســاخته شــدن آنهــا ارزیابــی میکننــد.

پنجــم تصاویــر بــا آثــاری ســروکار دارنــد کــه قبــل از

در ایــن موضــوع تعــداد کمــی از مــا بــدون تقصیــر

 1300میــالدی خلــق شــده اســت .فقــﻂ دوازده اثــر از

هســتیم؛ مــا بایــد همانقــدر کــه از محدودیتهایمــان

بعــد از  1700نشــان داده شدهاســت .در تقابــل بــا ایــن

آگاهیــم چالشهــای فکــری کــه بــا آنهــا روبهروییــم

موضــوع ،شــاید نــود درصــد ســاختمانهای جهــان

بخــــش

فوقالعــاده

و

تلههــای

بالقــوهای
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محققانهتریــن و دقیقتریــن آنهــا جلــد چهــار
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مســلمان مربــوط بــه بعــد از  1700هســتند و عمــده

ســوردلتومین نشــان میدهــد کــه او از ایــن موضــوع

آثــار تاریخــی معمــاری و نقاشــیهای موجــود متعلــق

آگاه اســت کــه کتــاب او اساسـاً دربــاره هنــر ســدههای

بــه بیــن ســالهای  1300و  1700اســت .تقریبــا

میانــه و جانشــینان مقتــدر بعــد از آن اســت .بــا ایــن

چهــار پنجــم تصاویــر تاریــخ هنــر مذکــور ،اشــیایی را

وجــود ،ادعــا میکنــد کــه ایــن تحقیقــی کامــل اســت

نشــان میدهنــد کــه در مکانهــای مربــوط بــه آنهــا،

و رشــد هنــریِ ادامــهدا ِر فرهنگــی زنــده را بازنمایــی

فقــﻂ یــک پنجــم مســلمانان زندگــی میکننــد .بــه

میکنــد.

نظــر میرســد تمــام اینهــا بــه خواننــده دو چیــز را

کتــاب هنــر اســالم 23از الکســاندر پاپادوپولــو تــا انــدازه

میرســاند؛ اول اینکــه هنــر اســالمی دویســت و پنجــاه

زیــادی همــان نگــرش مجلــد پروپیــالن را بــه اشــتراک

ســال پیــش از خالق بــودن بازمانده اســت ،پیشــنهادی

میگــذارد .بســیاری از آثــار تاریخــی و تقســیمبندیها

کــه حداقــل ناموجــه اســت بــه خاطــر اینکــه بســیار

یکســانند .بــا اینکــه ســنگینی تــرازوی تصاویــر بــه

نامحتمــل اســت فرهنگــی ،ســاختن بــرای لــذت

ســمت قــرون اول اســالم نیســت ،قســمت عمــده آثــار

خــودش یــا بنــا کــردن ســازهای بــرای زندگــیاش را

تاریخــی متعلــق بــه قبــل از ســال  1600هســتند .بــه

متوقــف کنــد .دوم اینکــه فقــﻂ گذشــتههای بســیار

علــت توجــه نویســنده ،اغلــب مطالــب در بــاب نقاشــی

دور را میتــوان اســالمی نامیــد.

اســت و بــه رغــم تحقیقــات گســترده بــه همــراه

بــه جــز یــک نفــر ،تمامــی همــکاران مجلــد پروپیــالن

عکــس ،معمــاری بــه مثابــه غیرهنــر کنــار گذاشــته

غربــی هســتند .ایــن موضــوع اشــاره بــه ایــن دارد کــه

شــده اســت .اصلیتریــن تفــاوت بیــن ایــن دو مجلــد

خالقیــت اســالمی اگــر متعلــق بــه قبــل از 1700

ایــن اســت کــه فرضیــات و حدسهــای «تاریــخ هنــر»

باشــد میتوانــد بــرای غربیهــا معنــا داشــته باشــد.

از دســتگاهی بــر اســاس واقعیــات اســتنتاج میشــوند،

احتمــاال ایــن نیــز تصادفــی نیســت کــه تحقیقــات هنــر

در حالــی کــه ادعاهــای پاپادوپولــو از همــان اول بــه

اســالمی قــرن هجــده و قــرن نــوزده بیشــتر از طــرف

عنــوان اصــول بیــان میشــوند؛ بــه عنــوان یــک توضیح

مســلمانان بــوده تــا غربیــان 22.همچنیــن محققــان از

و نــه توصیفــی موشــکافانه از آثــار تاریخــی .اینکــه آیــا

آثــار تاریخــی اولیــه ،بیشــتر از مﺆخرهــا میداننــد ،امــا

ایــن اصــول معتبــر هســتند یــا نــه بیاهمیــت اســت،

کلمــه مهــم در اینجــا «محققــان» اســت .توجــه آنهــا

چیــزی کــه بــه موضــوع مربــوط میشــود ایــن اســت

بــه تحقیقــات پیرامــون آثــار باســتانی و شــیفتگی

کــه نویســنده حــس میکنــد میتوانــد یــک توضیــح

بــه ســرآغازها و خاســتگاهها باعــث شــده کــه بــه

واحــد ،بــا برخــی نوســانات داخلــی ،بــرای کل پدیــده

گذشــته دور اســالم بیشــتر از تحــوالت مــدرن و ماقبــل

خالقیــت اســالمی ارائــه کنــد.

مــدرن تمرکــز داشــته باشــند .ایــن واضــح اســت کــه

دومیــن تفــاوت ایــن اســت کــه «تاریــخ هنــر»

هیﭻکــدام از اینهــا بــه خــودی خــود اشــتباه نیســت.

(پراپیــالن) بــه طــرز واضحــی یــک تاریــخ اســت.

در واقــع خوانــش دقیــق مقدمــه تاریــخ هنــری ژانیــن

ایــن کتــاب گامبــهگام بــر اســاس دورههایــی قابــل

بــا جزئیــات قابــل مشــخﺺ کــردن نباشــند 24.ولــی

عناوینــی دارنــد کــه بــه محتوایشــان ربطــی نــدارد .هــر

پاپادوپولــو موضوعــات غیرتاریخــی را دوســت دارد؛ مثل

دوی آنهــا از اثــر پاپادوپولــو و مجلــد تاریــخ هنــر

تکنیکهــا و تقســیمبندیهایی از قبیــل «هندســه»،

پروپیــالن مختصرتــر هســتند .بــا اینکه رویکردهایشــان

«جنبههــای ملــی»« ،ارزشهــای زیباییشناســانه» یــا

متفــاوت اســت ،هــر دو کتــاب بــر معمــاری یــا ،بــه

-گرچــه فقــﻂ در معمــاری« -فرمهــای ملــی» .رویکــرد

طــور دقیقتــر ،محیــﻂِ ســاخته شــده تمرکــز دارنــد.

غیرتاریخــی و در واقــع بــه عمــد ضدتاریخــی پاپادوپولــو

اگرچــه آنهــا از تصاویــر ســنتی ،کــه تاثیــرات مانــدگار

در تصاویــر بــزرگ کتــاب هــم دیــده میشــود ،جایــی

گذاشــتهاند ،اجتنــاب نکردهانــد ،انتخــاب تصاویرشــان

کــه عکسهــای باشــکوه توالــی کارکــرد یــا تکنیکــی

بــه صــورت مکــرر بــر زمینــه اثــر تاریخــی و حتــی

را فراهــم میکننــد کــه هیچوقــت مســتقیماً در بــاب

مــردم درون آن تاکیــد دارد .امــا ،درســت مثــل

آنهــا توضیحــی ارائــه نمیشــود و بــه نظــر میرســد

نویســندههای دو کتــاب اول ،تمایــل دارنــد کــه آثــار

ایــن تصاویــر مثالهایــی صــوری باشــند از امــری

تاریخــی اولیــه را انتخــاب کننــد ،و اگرچــه راجــرز بــر

انتزاعــی کــه اســالم نامیــده میشــود.

دوره  1300تــا  1500تمرکــز میکنــد ،چهــار قــرن

کتــاب پاپادوپولــو بســیار بهتــر از مجلــد پروپیــالن

بعــدی فقــﻂ بــر حســب موقعیــت در هــر دو کتــاب

در بــاب مقتضیــات زمــان حــال بــرای تعریفــی از

بازنمایــی میشــوند .تصاویــر ،بــا اینکــه بســیار خــوب

فرمهــای اســالمی مســتقل از زمــان و مــکان پاســخ

هســتند ،هــدف اصلــی نیســتند .هیﭻکــدام از ایــن دو

ارائــه میکنــد .ایــن کتــاب هیــﭻ نگرانــی بیمــوردی

ادعــا ،پوشــش سیســتماتیک ندارنــد ،مثــل تاریــخ هنــر

را ،در بــاب معنــای ذاتــی و وابســته بــه زمــان آثــار

پروپیــالن و پاپادوپولــو کــه بــه صــورت واضحــی از

تاریخــی ،بــه خواننــده تحمیــل نمیکنــد .بــه جــای

طریــق معنــای عنوانشــان ایــن ادعــا را دارنــد .هــر دو

آن ،خواننــده میتوانــد بــا احســاس توانایــی بــرای

کتــاب ذکرشــده نقطهنظــری دارنــد ،امــا بــرای پیــدا

شــناخت فرهنگــی خــاص پیــش بیایــد؛ نــه صرفــا

کــردن آن نقطهنظــر بایــد متــن را خوانــد و دوبــاره

مثــل یــک شــاهد کــه ســبکهای درهمقفلشــده را

خوانــد.

در شــبکهای از ارتباطــات زمانــی و فضایــی میبینــد.

دیــدگاه بورکهــارت واضحتــر اســت .اگــر بــه صــورت

مبتنــی بــر شــرح ویــژه نویســنده از سیســتم فرهنــگ،

ســاده بخواهیــم ایــن دیــدگاه را بازگــو کنیــم ،ایــن

اگــر معنــای همزمــان یــک اثــر هنــری نســبت بــه

میشــود کــه «زبــان مشــترک هنــر اســالمی» توســعه

معنــای غیرهمزمــان آن اهمیتــی ثانویــه داشــته باشــد،

یافــت و ایــن زبــان در بیانــات زندگــی مســلمان بــه

ایــن بیفایــده اســت کــه تاریــخ اثــری زیــر ســوال

مثابــه رفتــاری مذهبــی یــا زاهدانــه (کــه در کتــاب

بــرده شــود یــا تفســیری نقــد شــود.

بــه آن «آییــن نمــاز» گفتــه میشــود) یــا بــه عنــوان

بخــــش

را دنبــال میکنــد؛ گرچــه ایــن دورههــا همیشــه

«هنــر اســالم ،زبــان و معنــا» 26از تیتــوس بورکهــارت،
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ایدهآلهــای چادرنشــینی و یکجانشــینی ظاهــر شــد و

وحــدت کیهانــی ،همانطــور کــه بســیاری از تحقیقــات

نهایتــاً ،عمــده آثــار تاریخــی در تنوعــی از ســبکها

اخیــر پیشــنهاد میکننــد ،نیروهــای موثــر در پشــت

و روشهــای مختلــف «ســنتزهای» منطقــهایِ یــک

خالقیــت هنــری بودهانــد؟  2۸خالصــه ،بــا اینکــه تــا

زبــان مســلمان نمــود پیــدا میکنــد .ایــن کتــاب ادعــا

چــه میــزان جهانــی بــودن مفهــوم اســالمی رویکــرد،

نمیکنــد کــه جامــع و کامــل اســت ،امــا عناصــری

ســوالی برحــق اســت ،خــود رویکــرد ،بــه طریقــی ،ورای

پیشــنهاد میکنــد کــه بــا آن میتــوان شــیوهای از

ســوال ایســتاده اســت .ایــن بــه یــک دگــم تبدیــل

زندگــی متعالــی را بــا بیانهــای قابــل دیــدن همســو

میشــود تــا یــک روششناســی ،و بــرای مورخــی

کــرد .همچنیــن کتــاب بــه طــرز ماهرانــهای اشــاره

کــه دلمشــغول لحظــهای خــاص اســت ،فایــدهاش

میکنــد کــه خالقیــت هنــری مســلمان ،جنبــهای

محــدود اســت .ایــن فقــﻂ یکــی از گزینههایــی اســت

تجویــزی دارد .طبیعــت ایــن تجویزهــا توضیــح داده

کــه بــرای درک گذشــته در مقابــل مــا فراهــم اســت.

نمیشــود ،امــا بحــث در بــاب -بــه عنــوان مثــال-

از طــرف دیگــر بــرای هنرمنــد معاصــر ،ایــن بســیار

نقاشــی ایرانــی ،ایــن اســت کــه با تمــام شایســتگیهای

جــذاب اســت ،بــه ایــن علــت کــه ادعــا میکنــد بــه

زیباشناســانه ،ایــن نقاشــی نهایتــا شکســت خــورد چون

تمــام صفــات و ویژگیهــای یــک فرهنــگ نفــوذ کــرده

بــه خوبــی در ســبک ویــژه تجویــز شــده جــا نگرفتــه

اســت و یقین ـاً و تحقیق ـاً (اصطالحــی مــورد عالقــه در

اســت؛ ســبک ویــژهای کــه قضاوتــی ارزشــی اســت از

کتــاب) ،پارامترهایــش را تعریــف میکنــد.

اصــول زاییــده ایمــان ،و نــه از کارهــای هنــری.

نــه ایــن مشــکالت ،نــه ایــن فرصتهــا ،هیچکــدام در

کتابــی مثــل ایــن ،گیرایــی بســیاری دارد و رویکــرد آن

اثــر راجــرز فراهــم نمیشــوند .تحقیقــات ایــن کتــاب

بــه انــواع طــرق مختلــف ،بــر گروهــی از کتابهــای

بیعیــب و نقــﺺ اســت و حتــی در جاهایــی کــه

معاصــر و جســتارها تاثیــر گذاشــته اســت 27.یکــی از

ارجاعــات مبهــم افزونتــر از ارجاعــات در دســترس

دالیــل گیرایــی ایــن کتــاب ایــن اســت کــه مدعــی

اســت ،ارزنــده بــه حســاب میآیــد .همچنیــن اساس ـاً

میشــود کشــف و شــهود اســالمی ،تمــام جنبههــای

اثــری تاریخــی اســت ،بــا تاریخهــای فــراوان ،در

زندگــی فــرد را تحتتاثیــر قــرار میدهــد و بــا ایــن

سلســلهها و رویدادهــای پیچیــدهای کــه رخ داده.

ادعــا هنــر اســالمی را بــه مثابــه پدیــدهای خــاص از

تاکیــد ایــن کتــاب ،روی چنــد موضــوع عمدتــا

نظــر ایدئولوژیــک مطــرح میکنــد .بنابرایــن ،از طرفــی

فرهنگــی ،مثــل تحــول ایمــان یــا تقابــل بیــن نظــم

نمیتــوان آن را از بیــرون نقــد کــرد .از درون ،ایــن

شــهری و روســتایی بــا بحثهــای دقیــق و غالبــاً

امــکان وجــود دارد کــه پرســیده شــود آیــا اهمیتــی که

بســیار روشــن چنــد اثــر تاریخــی ،کلیــدی از گذشــته

بــه زبــان عربــی و آثــار تاریخی عربــی داده شــده ،وقتی

اعــراب ،ایرانیــان و مــردم آســیای مرکــزی اســت

اکثــر جهــان اســالم عــرب نیســتند ،منطقــی اســت؟

و همچنیــن بــا ارجاعــات مختصــر بــه شــاید پنجــاه

ایــن ســوال نیــز رواســت کــه آیــا عرفــان و جســتجوی

کشــور دیگــر همراســتا اســت.

دیگــری انتخــاب شــده اســت؟ آیــا تفســیر و تاریخــی

آنهــا از کلمــهی اســالم ،حتــی در عنــوان بســیاری از

کــه ارائــه شــده صحیــح اســت؟ آیــا منابــع بهتــر یــا

فصلهــا هــم اســتفاده نشــده اســت ،نقطــه ارجاعــات

دیگــری بــرای ایــن دوره موجــود نیســت؟ ایــن مباحث

آنهــا ملــی یــا منطقــهای اســت .ویراســتاران تمامــی

بــرای اغلــب جامعــهای کــه عالقهمنــد بــه یادگیــری

ســه نســخه ،رســماً اعــالم میکننــد کــه آنهــا در

جهــان مســلمان هســتند مهــم نیســت .حتی فصــل اول

جســتجوی اســتمرار در زمانــی و فرهنگــی هســتند،

عالــی ایــن کتــاب در بــاب «اغواگــری اســالم» منحصرا ً

همانطــور کــه ایــن موضــوع در ســریهای تاریخهــای

بــا جذابیــت آن بــرای غربیهــا ســروکار دارد ،نــه بــا

هنــر کشــورهای آســیای مرکــزی و آذربایجــان واضــح

دالیــل گرایــش بــه اســالم در بربرهــای شــمال آفریقــا

اســت 32 .تمامــی آنهــا تحقیقاتشــان را تــا زمــان

یــا دهقانــان اندونزیایــی .ایــن اثــر ،یــک کتــاب بــدون

حــال ،پیشمیآورنــد .در اینجــا ،بــه قرنهــای

اصــل اساســی اســت ،بــدون تعریفهایــی در ایــن بــاب

هجدهــم و نوزدهــم ،کــه غیبتشــان در مطالعــات

کــه چــه چیــزی را میتــوان اســالمی تلقــی کــرد و

غربیــان بــارز بــود ،بــه همــان غنــای قــرون اولیــه

چــه چیــزی را نمیتــوان .بــا ایــن وجــود ،شــامل پیــام

پرداختــه میشــود .مطالــب ،هــم از نظــر زمانــی و

ایدئولوژیــک قدرتمنــدی اســت کــه وظیفــه مــورخ

هــم از نظــر دورهای تنظیــم شــدهاند (طبــق یکــی

قضــاوت و ارزیابــی نیســت ،بلکــه وظیفــه او ایــن اســت

از کتابهــا ،دوره قــرون وســطی بــه طــرز جالبــی

کــه هرچیــزی را «بــه نظــر واقعیــت میرســد» از

تــا قــرن نوزدهــم ایــران ادامــه پیــدا میکنــد  )33و از

منابــع باقیمانــده اســتخراج کنــد .ایــن روش بــرای

لحــاظ الگــوی زمانــی بســیار واضــح و شــفاف مشــخﺺ

ســواالتی کــه توســﻂ جهــان مســلمان معاصــر پرســیده

هســتند .ارتباطــات و تاثیــرات بین-منطقــهای و بیــن-

میشــود پاســخی فراهــم نمیکنــد.

فرهنگــی ،بــه جــز وقتــی پیرامــون اصطــالح «آســیای

وقتــی فــرد کتابهــای مشــابهی را در نظــر میگیــرد

مرکــزی» ســردرگمی پیــش آیــد ،بــه حداقــل

کــه در اتحــاد جماهیــر شــوروی تولیــد شدهاســت،

رسیدهاســت .نهایت ـاً ،جــدا از اصطالحــات مبهــم مثــل

تصویــر بســیار متفاوتــی ظاهــر میشــود :تاریــخ

«موفقتریــن» یــا «مشــخصه ویــژه» در ایــن کتابهــا

جهانــی معمــاری در  12جلــد کــه یــک مجلــد از آن

ارزیابــی انتقــادی بســیار کــم اســت ،بــرای هــر دوره

بــا عنــوان معمــاری کشــورهای مدیترانــه ،آفریقــا و

یــا منطقــه ،مثالهــا همــان مثالهــای معمــول

آســیا 29اســت؛ تاریــخ مــردم اتحــاد جماهیــر شــوروی

تحقیقــات آکادمیــک اســت.

در نــه جلــد 30کــه بــه تصاویــر زیبایــی مزیــن اســت؛

اولیــن برداشــتی کــه از تمــام اینهــا میشــد داشــت،

و هنــر کشــورهای عــرب و ایــران نوشــته بــی .وی.

ایــن اســت کــه توجــه بیشــتر روی معمــاری و ســازهی

وایمــارن  31کــه بخشــی از ســریهایی اســت کــه

معمــاری و دکوراســیون اســت تــا دیگــر هنرهــا .دقیقــا

بخــــش

درونــی میســپارد :چــرا یــک اثــر تاریخــی بــه جــای

همــان آثــار تاریخــی قبلیهــا مربــوط هســتند ،امــا در

17۸
تــرجـــمه

بــه عنــوان تحقیــق تاریخــی ،این اثــر خــودش را به نقد

بــا هنرهــای جهــان ســروکار دارد .ایــن کتابهــا بــه
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مثــل ایــن اســت کــه از جنبــه اصطالحــاً پرســتیژ

زبــان عربــی گســترش یافــت ،کمتــر دیــده میشــود.

جهانــی ،معمــاری و تکنیکهــای مربــوط بــه آن ،از

امــا در همیــن حــال ،مــا دیــدی از هنــر اســالمی داریم

نقاشــی ،مجسمهســازی و اشــیا مقــام برتــری دارنــد.

کــه در آن آثــار تاریخــی اولیــه شــیوههای معمولــی

ســوال ایــن اســت کــه آیــا ایــن موضــوع ارتباطــی بــا

را ســاختهاند کــه تمــام محــدوده هنــری بــا آنهــا

برخــی واقعیتهــای اساســی جهــان مســلمان داشــته

تعریــف شــده اســت .ایــن تاکیــد اهمیتــی بالمنــازع بــه

یــا نــه .آیــا اســالم بــرای تمــام جامعــه باعــث نوعــی

فرمهــای متقــدم اســالمی میدهــد .همچنیــن ،اشــاره

توســعه ساختوســاز شــده و دیگــر تالشهــای

میکنــد کــه جهــان معاصــر از زمانهــای قدیــم فــرود

هنــری را رهــا کــرده اســت؟ یــا آیــا شــرایﻂ تاریخــی

نیامدهاســت و بــه نوعــی هنــوز در فرهنگــش ســهیم

اســالم صرفــاً محیــﻂ ساختهشــدهای را نگــه داشــته

اســت .فــرض میشــود کــه قاهــره امــروز ،متعلــق بــه

کــه بــرای تمــام فرهنگهــا معنادارتریــن شــکل

فرهنگــی اســت کــه مســجد ابــن طولــون یــا مدرســه

خالقیــت انســانی اســت؟ آیــا تمایــل بــه تمرکــز روی

ســلطان حســن را ســاخته اســت؛ اگــر چــه ایــن شــبیه

تاریــخ هنــری نقاشــی ،مجســمه و اشــیا ،نوعــی انحراف

بــه آن اســت کــه فــرض کنیــم فــردی اهــل شــارتر

نخبــگان غربــی از رنســانس و ادبــای چینــی اســت؟

امــروزی ،همچنــان در مســیری زندگــی میکنــد

تمرکــز بــر تــالش تحقیقاتــی روی قــرون اولیــه اســالم

کــه از رمانســک بــه گوتیــک رســید و بســیارعالی در

و توجــه بــه جهــان عــرب ،دو موضــوع را بازتــاب

مجســمههای کاتدرالــش نمــود پیــدا کــرد .ســنگینی

میدهــد؛ از طرفــی دغدغــه پیشــین تحقیقــات در

بــار اثبــات پیوســتگی فرهنگــی ایــن شــکوه بــر دوش

بــاب توضیــح و آشــکار کــردن مراحــل آغازیــن فرهنگ

کســانی اســت کــه ادعــا میکننــد وجــود دارد .منطــق

اســالمی را منعکــس میکنــد و از طــرف دیگــر ،نفــوذ

تاریخــی آن بــه طــرز واضحــی نامحتمــل اســت.

باستانشناســی را کــه بــا آثــار تاریخــی اولیــه بســیار

تمامــی ایــن کتابهــا بــه جــز کتابهــای جماهیــر

راحتتــر اســت تــا آثــار اخیــر .ایــن بعیــد اســت کــه

شــوروی ،بــا طبیعــت «اســالمی» و ویژگیهایــی

کتابهایــی کــه ده ســال بعــد نوشــته خواهندشــد

ســروکار دارنــد کــه توســﻂ و بــرای مســلمانان درســت

همیــن پیشداوریهــا را نشــان دهنــد ،چــون تمرکــز

شدهاســت .اگرچــه «اســالم» احتمــاالً فقــﻂ بــه

تحقیقــی اکنــون روی زمانهــای گذشــته ،بازنمایــی

صــورت عنــوان ظاهــر شدهاســت .یــا اینکــه فقــﻂ بــه

بهتــری از قــرن چهاردهــم بــه بعــد ارائــه خواهــد کــرد.

مثابــه توصیفــی قــراردادی و ســنتی از مجموعــه آثــار

آگاهــی از تفاوتهــای منطقــهای نیــز بایــد توســعه

تاریخــی اســتفاده شــده تــا بتــوان در بــاب آنهــا طبــق

یابــد .نــه بــرای دالیــل دیگــر ،صرف ـاً بهخاطــر اینکــه

روشهــای کالســیک تاریــخ هنــری یــا باستانشناســی

منابــع دورههــای میانــی بــه صــورت برابــری در عربــی،

بحــث کــرد .در اینجــا ایــن ســوال ،کــه در ایــن آثــار

ترکــی (بــه شــکلهای مختلــف) ،فارســی و اردو پخــش

تاریخــی ،چــه چیــز اســالمی وجــود دارد؟ ،پنهــان

شــدهاند .ایــن برابــری در شــش قــرن اول اســالم وقتــی

اســت و تقریبـاً پاســخی وجــود نــدارد .مورخــان دربــاره

فرهنــگ اســالمی نســبت میدهنــد .همیــن کــه ایــن

شــود بایــد از گرفتار شــدن در ســه مســﺄله پرهیــز کرد.

اتفــاق افتــاد ،آنهــا بــه ســادگی در بــاب انــواع تغییــر

یکــی گســتردگی و شــیوههایی اســت کــه متغیرهــای

ســلیقه ،تکنیــک و عادتــی کــه بــه فرهنــگ شــکل

اســالمی ،هنــر اســالمی را تحتتاثیــر قــرار دادهانــد.

میدهــد ،ســخن میگوینــد .غیرمورخــان بــه صــورت

بــرای مثــال ،فرضیــهای پیشکشــیده شــده اســت

ناواضحتــری عمــل میکننــد .گاهــی آنهــا در

کــه رشــد بازنمایــی در قــرون دوازده و ســیزده ایــران

ســاختمانها یــا طراحیهــا (بــرای مثــال ،فضاهــای

بــه گســترش صوفیگــری خالــﺺ ایرانــی ارتبــاط

بــزرگ یــا هندســه پیچیــده) اصــول یــا گرایشــاتی را

دارد 34.امــا اگــر متغیــر مذهبــی میتوانــد ایــن تغییــر

مییابنــد (تســاوی بخشهــا در فضــا ،غیبــت صــورت

را ایجــاد کنــد ،فقــﻂ در بــاب صوفیگــری ایرانــی

خارجــی دادن یــا رشــد بینهایــت طراحــی تزییــن)

ایــن اتفــاق افتــاده اســت؟ نمیشــود تصــور کــرد کــه

کــه ویژگیهــای (بــرای مثــال ،وحــدت اجتماعــی از

ایــن موضــوع در گونههــای دیگــر ،از یــک مذهــب بــه

برابریهــا یــا ادعــای یــک خالــق مبتنــی بــر تنــوع

مذهبــی دیگــر ،از یــک طریقــت بــه طریقــت دیگــر ،یــا

جهــان) فرهنــگ اســالمی را بازتــاب میدهنــد .در

از شــیعهگری تــا ســنیگری ،معادلهایــی داشــته

زمانهایــی دیگــر ،از فرآینــدی پیچیدهتــر اســتفاده

باشــد؟ جایگزیــن مناســب مطمئنــاً ایــن اســت کــه

میشــود .هــر کــدام از ویژگیهــای اعتقــاد مســلمان

تاثیــر اســالم محــدود بــه ویژگیهایــی آنقــدر گســترده

و رفتــار مذهبــی کــه توصیــف میشــود یــا تصــور

اســت کــه بــرای پژوهشــگر فرمهــا تقریبــا بیمعنــی

میشــود بــه صــورت خــودکار دلیــل هــر شــکلی اســت

بــه نظــر میرســد.

کــه ظاهــر شــده .مثــال معمولــی از ایــن فرآینــد خانــه

موضــوع دیگــر ارتبــاط اســالم بــا منطقــه ،نــژاد،

دربــاری اســت کــه مکــررا ً بــا عنــوان خانــه اســالمی در

موجودیتهــای ملــی ،ویژگیهــای ســربرآورده از

نظــر گرفتــه میشــود؛ چــون اجــازه میدهــد مکانــی

شــرایﻂ آب و هوایــی و گــره خــورده در هویــت نــژادی

خصوصــی ،نیمهخصوصــی و عمومــی ســاخته شــود.

یــا ملــی اســت .ایــن مســﺄله احتمــاال بــرای فــردی از

در واقعیــت ،ایــن نقشــه مخصــوص در قســمتهای

قــرن پانــزده یــا نهــم کــه بدیــن نحــو فکــر نمیکنــد

زیــادی از مناطــق اســتوایی مســلمان یــا در نواحــی

جالــب خواهــد بــود .امــا مــا اینطــور فکــر میکنیــم

شــمالی کــه اســالم بــه آنجــا گســترش یافتــه قابــل

و بــه جســتجو دربــاره موتیفهــای ترکــی ،اصــول

اســتفاده نیســت .بــه بیانــی دیگــر ،معنــاداری آب و

ایرانــی و ســهم بنگالــدش در هنــر ادامــه مــی دهیــم،

هوایــی و بنابرایــن منطقــهای خانــه دربــاری بســیار

درســت بــه همــان شــیوه کــه دنبــال تاثیــرات ایتالیــا

مهمتــر از ســازگاری بالقــوهی آن بــا مقــررات اجتماعــی

در آلمــان یــا تاثیــرات انگلیــس از فرانســه میگردیــم.

و اعتقــادی اســت.

آیــا اســالم ،مثــل وقتــی کــه مخالفتــش بــا بازنمایــی

بخــــش

هرچیــز جدیــد و متفاوتــی را کــه مییابنــد بــه هســتی

اســالمی ،و نــه چنــد اثــر تاریخــی مســلمانان ،اســتفاده

1۸0
تــرجـــمه

اینکــه چــه اتفاقــی افتــاده بحــث میکننــد ،آنهــا

بــرای اینکــه از اســالم بــه مثابــه توضیحــی بــرای هنــر
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انســان را اعــالم کــرد ،از ایــن موقعیتهــای محلــی و

دقیق ـاً روی ویژگــی اســالمی هنــر متمرکــز هســتند و

محــدود فراتــر نرفــت؟

بــا آن ســروکار دارنــد؛ بــدون اینکــه مفهومــی در بــاب

ســومین و آخریــن موضــوع بــه بهتریــن شــکل

چیســتی اســالم در گذشــته و اکنــون انتقــال دهنــد.

میتوانــد در قالــب دو ســوال مطــرح شــود 35.در چــه

کــم بــودن نوشــتار مســلمانان معاصــر در بــاب هنــر

مرحلــهای از توســعه یــک شــکل ،مجــاز اســت کــه بــه

اســالمی در کل معنادارتــر اســت .محققــان تــرک

آن معنایــی فرهنگــی ،در موضــوع مــا اســالمی ،بدهیم؟

دربــاره هنــر اســالمی در آناطولــی یــا امپراطــوری

آیــا آن معانــی درونــی فرمهــا هســتند یــا فقــﻂ در

عثمانــی مینویســند؛ ایــران ،مصــر و شــبهجزیره

ذهــن مداقهکننــدگان وجــود دارنــد؟ ایــن ســوالها

هنــد بــه ســهم خــود در تاریــخ و توضیــح آثــار تاریخــی

شــاید فقــﻂ در واژههــای فرهنــگ اســالمی پاســخ داده

محلــی آثــاری تولیــد کردهانــد .امــا بــه اســتثنای یــک

شــوند؛ اگرچــه بــه نظــر مــن بــه مشــکل تاریــخ هنــری

کتــاب کوچــک از آ ،بحنســی در بــاب زیباشناســی

بســیار گســتردهتری تعلــق دارنــد .مشــکلی کــه در

عربــی 36و تعمیمهــای گســترده دربــاره نقاشــی

مطالعــه هنــر غربــی هــم از طریــق طبقهبنــدی هنــر

توســﻂ م .س .ایپســیراوغلو ،37تــا آنجــا کــه میدانــم

بــر اســاس ســبکهای شــخصی یــا دورهای ،تحــوالت

هیــﭻ تداومــی از کاری کــه تقریبــا نیــم قــرن قبــل

فرمــی محلــی و غیــره بــه کنــار رانــده شــده اســت.

توســﻂ ب .فــارس ،م .ذکــی حســن ،م .مصطفــی و

ایــن شــاید یکــی دیگــر از بســیاری حوزههاســت کــه

آ .فیکــری شــروع شــده بــود موجــود نیســت .پــس

مطالعــه هنــر اســالمی ،کــه بــا ســواالت بیپاســخ و

احتمــال نگرانکننــدهای مطــرح میشــود کــه خــود

دســت و پنجــه نــرم میکنــد ،میتوانــد بــه درک

نیــاز بــه تعریــف هنــر اســالمی نیــازی غربــی اســت و

تمامــی هنرهــا کمــک کنــد.

جهــان معاصــر مســلمان در آن شــریک نیســت .شــاید

چهارمیــن نتیجــه کــه میتــوان از نمونههایــی از کتــب

انجمنهــای سیاســی و فرهنگــی از انگیزههایــی

مشــهور هنــر اســالمی گرفــت ،شــاید در واقــع ریشــه

الهــام میگیرنــد کــه بــا انگیــزهی آنــان کــه آثــار

ســه کتــاب اول ،مخصوصـاً ســومی ،باشــد .فقــﻂ یکــی

هنــری خلــق میکننــد متفــاوت اســت .اگــر امــروزه

از ایــن کتابهــا توســﻂ یــک مســلمان نوشــته شــده

چنیــن اســت ،آیــا در گذشــته هــم همینطــور بــوده؟

اســت و حتــی اظهاراتــی کــه او از جهــان مســلمان

یــک بــار دیگــر یــک ویژگــی جهــان معاصــر به ســﺆالی

در بــاب هنــر خــودش بیــان میکنــد ،ناکافــی اســت:

بــرای گذشــته تبدیــل میشــود و یــک دغدغــه بــرای

گهــگاه نقــل قولــی از ابــن خلــدون ،چنــد آیــه قــرآن و

رابطــه گذشــته و حــال در هنــر اســالمی ،بــه ســﺆاالتی

اینجــا و آنجــا ارجاعاتــی از شــعرهای فارســی یــا یــک

پایــهای در بــاب طبیعــت خــود هنــر میانجامــد.

مــورخ یــا جغرافــیدان .اگــر فــرد تمامــی ایــن کتابهــا

مالحظاتــی در بــاب اینکــه کتابهــای برگزیدهمــان

را تواریــخ هنــر در نظــر بگیــرد ،فقــدان منابــع مکتــوب

ورای تصاویــر زیبــا چــه چیــزی بــرای ارائــه دارنــد و چه

بــه خــودی خــود غیرعــادی نیســت .امــا اغلــب آنهــا

تعریفــی از هنــر اســالمی میتــوان از آنهــا اســتخراج

نظــر مفهــوم ،نابالﻎتــر از آن هســتند کــه چارچــوب

گذشــتهای کــه بــه صــورت ابژکتیــو در دســترس

قابــل تاییــد و تاییــد شــدهای بــرای اطالعــات و

اســت؛ میــان عظمــت جهــان مســلمان و آگاهــی از

توضیحــات داشــته باشــیم .درجــا مانــده از آثــار

محدودیتهــای فــردی هرکــس؛ میــان مقتضیــات

گذشــتههای دور ،نویســندگان ادعــا میکننــد کــه

جهانــی تحقیقــات در غــرب و احساســات بیواســطه و

یافتههایشــان امــروز معتبــر اســت ،بــا ایــن کــه در

شــخصی مســلمانان ،مخصوصـاً جوانان نــاآرام و باانگیزه.

اغلــب بخشهــا آنهــا ســه قــرن گذشــته را بــه کلــی

برخــی از ایــن دوراهیهــا ،بخــش اجتنابناپذیــری

انــکار میکننــد و تقســیمبندیهای زمانــی و مکانــی

از ذات تحقیقــات بینالمللــی هســتند کــه دربــاره

معرفــی میکننــد ،همینطــور تفســیرهای مذهبــی و

گذشــته فرهنگــی زنــده فعالیــت میکننــد .برخــی

فلســفی کــه یــا از مدلهــای غربــی کپــی شــدهاند یــا

دیگــر از ایــن امــر ناشــی شــدهاند کــه انتظاراتــی کــه

اثبــات نشــدهاند .مــا اول از همــه بــه آثــاری مبتنــی

از هنــر اســالمی ایجــاد شــده بــا اطالعاتــی کــه در

بــر واقعیــت و از نظــر فکــری چالشبرانگیــز نیــاز

دســترس اســت ســازگار نیســتند .گســترش روشهــای

داریــم کــه شــاید بتــوان آن را تحقیقــات «واســطه»

ســنتی جمــعآوری اطالعــات و گــردآوری آنهــا در

نامیــد :تحقیقــات منطقــهای ،تکنیــکال ،زمانمنــد،

قالــب کاتالوگهــا یــا مجموعههــای دقیــق و کامــل

تماتیــک کــه بیــن مونوگرافهــا و آثــار گســتردهتر

متنهــای مناســب مشــکل را حــل نمیکنــد .بــه ایــن

ایدههــا پــل بزنــد .متاســفانه تحقیقــات کمــی بــه

علــت کــه مــا موظفیــم ویژگیهــای مخصــوص بــه

ایــن شــکل موجــود هســتند ،3۸و اغلــب آنهایــی کــه

جهــان مســلمان و ریتــم درونــی فرهنگــی کــه هنــرش

نوشــته شــدهاند متعلــق بــه  15ســال اخیــر هســتند.

را ســاخته ،تعریــف کنیــم و توضیــح دهیــم.

همــواره کتابهــای راهنمــا یــا میــز قهــوه ده یــا

ایــن موضــوع قبـ ً
ال مطــرح شــد کــه در ارتبــاط بــا هنــر

پانــزده ســال از جایــگاه واقعــی تحقیقــات و دانــش در

اســالمی از منابــع مکتــوب بــه انــدازه کافــی اســتفاده

آن زمینــه عقــب هســتند .مشــکل خاصــی کــه بــا هنــر

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

اســالمی وجــود دارد ،مخصوصــا معمــاری ،ایــن اســت

هــر دو ســنت باستانشناســی و شرقشناســی

کــه نیــاز بــه دانــش در بــاب گذشــته آن ،ناگهانــی و

همیشــه از مــدارک مکتــوب ســود بردهانــد ،همانطــور

بســیار ســریعتر از تــوان تحقیقــات بیشــتر شــد.

کــه بــه طــور واضــح در آثــار ماکــس وان برچــام

محققــان بــه راحتــی گرفتــار دوراهیهــای بیــن

ژان ســاواژ 40و ریچــارد اتهینگهــاوزن 41مشــهود اســت.

دانــش تخصصــی و نیــاز عمــوم میشــوند؛ دوراهــی

بــا ایــن همــه در اغلــب مــوارد ،اثــر تاریخــی ،اثــر

بیــن تحقیقــات ســنتی کــه محتــاج یــک دســتور کلــی

هنــری ،کتیبــه یــا شــی بــه متــن منتهــی میشــوند.

منابــع اســت و اطالعــات عمومــی کــه همیشــه بایــد

تنهــا اســتثناهای موجــود ،تــا آنجــا کــه میدانــم
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کــرد ،بــه نتیجهگیــری آخــر مــن ســوق مییابــد.

بــرای همــه قابلدســترس باشــد؛ میــان انتظــارات

اینهــا هســتن :مطالعــات ابــن بیبــی ،تاریخنویــس

بــود .دکانــی کــه بــا منبتکاریهــای فــراوان اشــعاری

ســلجوقیان آناطولــی؛ کــورت اردمــن ،42یــک مــورخ

در ســنگ الجــوردی تزییــن شــده بــود .47ایــن متــن،

هنــر کــه بــه متــون توجــه خاصــی نــدارد43؛ و چنــد

فــارغ از اطالعــات مربــوط بــه دانــش مــا از چــوب ســاج

جســتار کــه شــعر فارســی را بــه نقاشــی ایرانــی ارتبــاط

منبــتکاری شــده ،نشــان میدهــد کــه تزییــن اشــیا

میدهنــد44؛ و متاســفانه چنــد تحقیــق در کتــاب

بــا متــون ادبــی در اوایــل قــرن دهــم شــروع شــده بود،
اگرچــه تــا یــک یــا دو قــرن بعــد متــداول نشــد.

راهنماهــای تخصصــی.
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امــا خوانــش هــر متنــی ســواالت یــا اطالعاتــی را در

مثــال اول لحظــه تغییــر در ذوق و تکنیــک را معلــوم

بــاب تاریــخ هنــر بــه همــراه دارد .بــرای مثــال ،در

میکنــد .مثــال دوم اطالعاتــی میدهــد کــه از نظــر

مروجالذهــب ،المســعودی مینویســد کــه خلیفــه

زمانــی وجــود اشــیای تزییــن شــده و آثــار تاریخــی

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

معمــاری را گســتردهتر از معمــول بدانیــم .ایــن واضــح

و لباسهایــی را در دربــار عباســی معرفــی کــرد (بــه

اســت کــه صدهــا مثــال مشــابه از تقریبــاً تمامــی

صــورت اختصاصی اســتفاده رســمی از ملهم ،ابریشــمی

اشــکال خالقیــت ادبــی اســالمی میتــوان جمــعآوری

در کتــان) و شــیوه جدیــدی از ســاختن («ســاختنی

کــرد و ایــن نشــان میدهــد کــه بــه احتمــال زیــاد
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ایــن مــوارد میتواننــد تاریخــی از فرمهــای تکمیلــی را

کــه شــامل اســتفاده جالبــی از رواق میشــد (ایــن

فراهــم کننــد ،شــاید تاریخــی کامـ ً
ال متفــاوت از آنچــه

صحیــح اســت کــه در آن زمــان  porticoرا بــه رواق

توســﻂ مــورخ هنــر ایجــاد شــده اســت.

ترجمــه کنیــم) بــرای اهــداف تشــریفاتی .بــه بیانــی

رویکــردی دیگــر بــه منابــع ادبــی شــامل تحلیــل

دیگــر ،در ایــن متــن یــک مــورخ مشــهور و اصیــل،

نویســندگان برجســته اســت تــا حساســیت

تغییــرات در ســبکهای معمــاری ثبــت شــده اســت.

زیباشناســانه آنهــا فهمیــده شــود .نمونــه واضــح ایــن

شــاید نتوانیــم ایــن تغییــرات را بــا مــدارک دیــداری

موضــوع ابــن خلــدون اســت .شــاید اســتخراج اطالعات

اثبــات کنیــم ،امــا حداقــل میدانیــم چیــزی توســﻂ

مفیــد بــرای تاریــخ هنــر ،از ایــن مورخ-فیلســوف

خــود فرهنــگ بــه عنــوان تغییــر شــناخته و ثبــت

برجســته و قضاوتهــای ناموفــق نیــاز بــه ســمینارهای

شــده اســت .اکنــون ،ایــن وظیفــه مــورخ هنــر اســت

و رســالههای متعــددی داشــته باشــد ،امــا الزم اســت

کــه بــرای کشــف آن چیــز تــالش کنــد.

ذکــری از دو فصــل معــروف دربــارهی شــهرها و صنایــع

مثــال دوم از کتــاب الموشــح میآیــد .توصیــف

دســتی آورده شــود.

اجتمــاع بــا ذوق و ســلیقه در بغــداد در اوایــل قــرن

در بحثــش دربــاره شــهرها ،ابــن خلــدون بــر خاندانهــا

چهــارم هجــری قمــری (اواخــر قــرن نهــم و اوایــل

( ُد َول) بــه مثابــه ســازندگان شــهرهای «متمــدن»

قــرن دهــم میــالدی) اســت .در ایــن کتــاب آمــده

تاکیــد میکنــد کــه از نظــر او مراکــز آرامــش (دعــا)

اســت کــه دبیــری در دکانــی از چــوب ســاج نشســته

و نعمــت (طــرف) هســتند .همچنیــن او ،بیــن بنــا

ناشــناخته بــرای مــردم (تــا آن زمــان)» ) «از حیــره»

متــون اولیــه عربــی ،آن معنــای عمومــی را نداشــته

بســیار آموزنــده اســت .او معمــار را ســازنده اصلــی بنــا

اســت و معمــوالً بــه ســاختار قبــل از اســالم اشــاره

مشــخﺺ میکنــد .در حالــی کــه اذعــان میکنــد

دارد 49.امــا آنچــه بــرای مــورخ هنــر جالــب اســت ایــن

بعضــی از معمــاران از دیگــران برتــر هســتند ،ابــن

اســت کــه او سلســلهها را بــا واحدهــای فرهنگــی و

خلــدون همیشــه آنهــا را باالتر از مهندســان ،مســاحان

آثــار تاریخــی معمــاری و بــا ســبک زمانــی مشــخﺺ

و گــروه صنعــتکاران درگیــر در ساختوســاز ،مثــل

شناســایی میکنــد .هــر دوی ایــن نظــرات بــرای

آجرچیــن ،گــﭻکار ،طــاقزن ،آذینگــر و غیــره قــرار

انســان قــرن چهاردهــم مناســب و عــادی اســت.

میدهــد .معمــار از شــهر میآیــد و توســﻂ حاکــم بــه

تمایزهــای سلســلهها و صــورت خارجــی دادن بــه

کار گرفتــه میشــود و ایــن او را میانجیگــری میکنــد

بناهــا در واقــع ویژگــی آن زمــان هســتند ،حتــی اگــر

کــه بیــن طبقــه حاکــم و مــردم شــهر قــرار دارد.

مســیر از قبــل همــوار شــده باشــد .بنابرایــن ،مــورخ

هیــﭻ ادعایــی از ایــن دســت دربــاره درودگــر ،نســاج

هنــر ،توجیــه میشــود کــه تفســیراتش از آن قــرن

یــا خیــاط در بخشــی کــه بالفاصلــه در متــن بعــد از

را تغییــر دهــد (یــا حداقــل تغییــرات جزیــی را بیــان

معمــاران میآیــد موجــود نیســت .اینجــا هــم دوبــاره

کنــد) .و بــا ایــن کار ایــن تفســیرها را قابلقبولتــر

ابــن خلــدون خــود را بــه عنــوان انســانی از قــرن

کنــد ،یــا در بحــث پیرامــون مدرســه ســلطان حســن

چهاردهــم یــا شــاید حتــی اختصاصــاً قــرن چهــارده

یــا نقاشــیهای رشــیدالدین از آثــار هنــری درســتی

مصــر نشــان میدهــد .او چیــزی خــالف قاعــده قاهــره

صحبــت کنــد .بــه دالیــل صرف ـاً بصــری ،ایــن امــکان

را بازتــاب میدهــد .جایــی کــه حاکمــان بیگانــه برخــی

هســت کــه آثــار هنــری را از میلیونهــا شــی و اثــر

از برجســتهترین آثــار تاریخــی معمــاری مســلمان و

تاریخــی جــدا کنیــم ،امــا میتوانیــم مطمئــن باشــیم

محلــی را کــه در اســالم میتــوان یافــت ،ســاختند و او

کــه قضاوتهایــی کــه از ایــن امــر بــه آن میرســیم

بــه معمــار نقشــی بــزرگ میدهــد کــه تــا آن زمــان

فقــﻂ وقتــی معتبــر اســت کــه مفاهیــم متــداول معاصر

در نســخهها یــا تاریخچههــا شــناخته شــده نبــود.

را از منابــع بیــرون بکشــیم.

اعتبــار ایــن نظــرات دربــاره ابــن خلــدون را تنهــا

در متــن دوم ابــن خلــدون بــه صنایعالبنــا یــا صنایــع

بــا متــون مشــابهی مثــل نوشــتههای معاصــران و

دســتی مربــوط بــه ســاختمان میپــردازد 50.معمــاری،

نوشــتههای قبــل و بعــد دوران او بــا اهمیتــی مشــابه

مــوازی بــا کشــاورزی ،خیاطــی ،نجــاری و بافندگــی

میتــوان ســنجید .تنهــا نکتــه مــد نظــر مــن اینجــا

یکــی از صنایــع «ضــروری» اســت ،از آنجایــی کــه

ایــن اســت کــه متــون ،چــه مثــل آثــار ابــن عبــد ربــه

آنهــا را بــا صنایــع «اشــرافی» مثــل کتابــت ،تولیــد

و الغزولــی حالــت جمعبنــدی داشــته باشــند ،52چــه

کتــاب ،آوازخوانــی و پزشــکی جــدا میکنــد .ابعــاد

مثل مقدســی یــا اولیای چلبــی 53توصیفــات جغراییایی

بخــــش

واژه هیــکل اســتفاده میکنــد کــه بــه نظــر مــن در

تاریــخ آن هنــوز پژوهــش نشــده اســت ،51امــا همچنــان
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و اثــر تاریخــی فــرق میگــذارد .بــرای دومــی او از

ایــن متــن شــاید متعلــق بــه ژانــر ادبــی باشــد کــه

54

اغلــب پژوهشهــا تاکنــون روی تعاریــف تکنیــکال و

تالشهــای ادبــی محســوب شــوند ،یــا حتــی متــون

روی زمــان و مــکان اختــراع یــا توســعه انــواع مختلــف

حقوقــی مثــل «حســب» ابــن خلــدون یــا وقفنامــه

ســاخت ســفال متمرکــز بودهانــد و اجمــاع نظــر

رشــیدالدین ،55حــاوی هر دو اطالعــات زمانی و فرازمانی

تحقیقاتــی مبهمــی شــکل گرفتــه اســت کــه توســعه

هســتند .اولــی دربــاره ذوق و نیازهــای زمــان بــا مــا

ســاخت ســفال نتیجــه تاثیــر ســرامیکهای چینــی

ســخن میگویــد و دومــی دربــاب نیازهــا و آرمانهــای

از طریــق تجــارت احیــا شــده بــا شــرق دور اســت.

ثابــت فرهنــگ اســالمی .بــدون خوانــدن دقیــق صدهــا

ایــن موضــوع همــراه بــا ایجــاد ســلیقهای شــهری در

متــن از ایــن دســت ممکــن نیســت کــه بتــوان ایــن

نظــر گرفتــه میشــود کــه نمیشــد پاســخش را داد

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

یــا نمیشــد مالکیــت اشــیا گرانقیمــت طــال یــا

مورخیــن هنــر انتظــار انجــام چنیــن کاری را داشــته

نقــره را خواســت .هــر تعادلــی کــه بایــد بیــن ایــن

باشــیم .چــون ایــن کار نیــاز بــه مهــارت واژهشناســانه و

دو برقــرار شــود یــا شــاید توضیحــات دیگــری کــه

ادبــی دارد کــه بــه طــور معمــول در توانایــی و دانــش

بایــد بــرای ســفالینههای اســالمی اولیــه ارائــه شــود،

آنهــا نیســت .بــا ایــن حــال ،آنهــا وظیفــه دارنــد کــه

تزییــن ،ســبک ،ارزیابــی کیفــی آنهــا بــه نــدرت

آگاه باشــند کــه ســلیقه و حساســیت یــک زمــان را

قســمتی از مباحــث بــوده اســت .بــا ایــن همــه ،آیــا

میتــوان از متنهــای موجــود از آن زمــان اســتخراج

چیــزی کــه باعــث فراگیــر شــدن هنــر سفالســازی

کــرد .آیــا ایــن کامـ ً
ال تصادفــی اســت کــه ابــن خلــدون

یــا بقــا و نابــودی بعضــی عناویــن یــا تکنیکهــای

تــا ایــن میــزان از معمــاری ســخن میگویــد و بســیار

تزییــن میشــود ،بــه جــای دالیــل شــکلگیری آن،

کــم دربــاب دیگــر هنرهــا و صنایــع دســتی حــرف

دقیق ـاً کیفیــات فرمــی و تزیینــی یــک جــام یــا کــوزه

میزنــد؟ آیــا ایــن امــر او را از دوســت محمــد قــرن

نیســت؟ تحقیقــات بــا بعضــی از ایــن مســائل ســروکار

شــانزدهم کــه دربــاره نقاشهــا صحبــت میکنــد

داشــته اســت ،امــا یــا روی تحلیــل فرمــی 56تمرکــز

متمایــز نمیکنــد؟ یــا او را از نویســندگان بیزانســی

داشــته اســت یــا روی آن موتیفهایــی ،مثــل نوشــته،

و مســیحیان غربــی زمــان ابــن خلــدون کــه در زمینــه

بازنماییهــا یــا نشــانههای وابســته بــه طــرز فکــر

شــمایلنگاری بحــث میکننــد جــدا نمیســازد؟

(بــرای مثــال یــک صلیــب) ،کــه بــه راحتــی ارجاعــات

همچنــان یکــی دیگــر از وظایــف مورخیــن هنــر ایــن

بیرونــی قابــل تشــخیﺺ دارنــد.

اســت کــه ســواالتی را بــرای مورخــان فرهنگــی و ادبــی

تعــداد کمــی از منابــع اولیــه از ســفالینهها ذکــری بــه

مطــرح کننــد .یکــی از جذابتریــن آنهــا ایــن اســت

میــان آوردهانــد ،چــون تکنیکــی اســت کــه در تمامــی

کــه چگونــه میتــوان ظهــور و رشــد ســریع هنــر

طبقــات اجتماعــی قابــل اســتفاده بــوده اســت .بنابراین،

سفالســازی در عــراق ،شــمال شــرق ایــران و مصــر

فقــﻂ از طریــق نــگاه کــردن بــه خــود اشــیا اســت کــه

را طــی قــرون شــکلگیری هنــر اســالمی توضیــح داد.

توضیحــی از معنیشــان در فرهنــگ اســالمی پیــدا

باشــند ،چــه مثــل آثــار التنوکــی یــا هزارویــک شــب
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57

تاریخگــذاری علمــی تعییــن میشــود.

مخالــف آن در چیــزی ماننــد اصطالحــات زیــر تعریــف

کتابــی اخیــرا ً راجــع بــه ســفالینههای پیداشــده در

شــود.

حفــاری نیشــابور چــاپ شــده اســت ،مقــاالت چارلــز

.1شــفافیت کامــل در مقابــل تناقــﺾ کامــل .چــه

ویلکینســون 5۸در بــاب ســفالینه ،تعــداد زیــادی از

طرحــی خوشنویســی باشــد چــه گلدار ،یــک

اشــیا منتســب بــه نیشــابور کــه در تمامــی موزههــا

نقــش میتوانــد از کامــال خوانــا تــا کامــال ناخوانــا

یافــت میشــود و چندیــن تحقیــق روی ســفالینههای

طبقهبنــدی شــود.

افراســیاب و نوشــتههای پیــدا شــده روی گروهــی از

 .2یــک موضــوع در مقابــل عــدم قطعیــت موضــوع .یک

ســفالینهها ،صدهــا شــی و هــزاران قطعــه را بــرای

بشــقاب میتوانــد صرفــا مزیــن بــه یــک پرنــده باشــد

مطالعــه قابــل دســترس کردهانــد 59.چگونــه مــورخ

یــا بــا مجموعــهای از موتیفهــای بســیار پیچیــده

هنــر میتوانــد ســلیقه و حرفــه ســاکنان نیشــابور

تزییــن شــود کــه هیﭻکــدام بــه مثابــه موضــوع اصلــی

یــا افراســیاب را از مشــاهدات و طبقهبندیهایــی

تزییــن قابــل تشــخیﺺ نباشــند.

اســتنباط کنــد کــه دربــاره ایــن ظــروف و ســفالهای

 .3ســادگی ترکیببنــدی در مقابــل پیچیدگــی آن.

تکهتکــه شــده تهیــه شــده اســت؟ مطالعــات موتیفهــا

یــک نوشــتهی ســاده دور لبــه یــا محــل تقســیم

یــا اشــیای تــک ،بــا اینکــه فوقالعادهانــد ،بــرای

دایــره (از طریــق هــر موضوعــی) بــه چهــار قســمت،

تعمیــم بــه اشــیای دیگــر در همیــن نــوع دشــوار

مثالهایــی از ترکیببندیهــای ســاده هســتند،

هســتند .چــون ایــن مطالعــات فاقــد اســتخوانبندی

63

تزییــن روی بشــقابهای مــوزه فریــر 62یــا فروغــی

گســتردهتر مفهومــی دربــاب دگرگونیهــا و تغییــرات

مثالهایــی از ترکیببندیهــای پیچیــده هســتند.
 .4موتیفهــای ســنتی در مقابــل موتیفهــای ابــداع

هســتند.

60

کشــفیات نیشــابور طرحــی پیشــنهادی را بــرای ایــن

شــده .اگرچــه نیــاز بــه پژوهشهــای بیشــتری دارد،

اســتخوانبندی پیرامــون ســفالینههای شــمال شــرق

بــه نظــر میرســد کــه بعضــی طراحیهــای گلدار

61

مشــابههایی در زمانهــای قدیمتــر و مکانهایــی

بشــقابها و کوزههــا اختصاصــاً مفیــد هســتند چــون

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

تمامــی آنهــا بــا مشــکالت ترکیببنــدی یکســانی

تاریخــی قبــل از اســالم .از طــرف دیگــر ،طراحیهایــی

-ســاماندهی ســطح گــرد -و اشــکال دیگــر بســیاری

پرندههــا بــه نظــر ابداعــی میرســند.

بــا حاشــیهی پهــن ســروکار دارنــد.

 .5خطــوط کنارهنمــای دقیــق در موتیفهــا در مقابــل

صــرف نظــر از تکنیکهــا ،نقــوش و یــا الگــوی

خطــوط نادقیــق .برخــی از حــروف یــا تقســیمات

ترکیبــی ،تمــام طرحهــای ســفالینه مــد نظــر مــا مــی

هندســی بــه طــرز واضحــی قابــل تشــخیﺺ هســتند،

ایــران ،قــرن نهــم و دهــم ،ممکــن کــرده اســت.

بخــــش

کاربــردی کــه توســﻂ باستانشناســان بــرای هــدف

مــورد ارزیابــی قــرار گیرنــد کــه ممکــن اســت هــدف

1۸6
تــرجـــمه

خواهیــم کــرد .درســت برعکــس کارکردهــای صرفــاً

تواننــد از نظــر مجموعــهای از مقیاسهــای خطــی
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برخــی دیگــر نادقیــق ،یــا روی هــم افتــاده یــا آزاد و

میــزان زیــادی دلبخواهــی امــا ضروری اســت ،درســت

بــدون دقــت طراحــی شــدهاند.

مثــل تزییــن اشــیا روزمــره کــه دلبخواهــی اســت،

 .6طراحــی بــا کیفیــت بــاال در مقابــل طراحــی بــا

اگرچــه نظــم شــکلها کمتــر ضــروری اســت .هــر

کیفیــت پاییــن .ایــن معمــوال بــرای یــک گــروه

فــردی بــه صــورت اتوماتیــک از همــان نظــم اجتماعــی

دشــوار نیســت کــه موافــق باشــند بعضــی اشــیا -مثــل

پیــروی نمیکنــد ،وقتــی مذهــب او مشــخﺺ شــد ،آن

بشــقابهای معــروف لــوور ،مــوزه متروپولیــن و

فــرد میتوانــد از نظــر حقوقــی حنفــی باشــد امــا در

گالــری فریــر -برتــر و حتــی منحصــر بــه فردنــد ،آثــار

اخــالق و ارتباطــات اجتماعــی شــفیعی.

هنــری دیگــر یــا تکراریانــد یــا بــه طــرز ضعیفــی

در نهایــت ،بخشهــا و ریزبخشهــای اجتماعــی و

اجــرا شــدهاند.

رفتــاری بیشــتری تکامــل یافتهانــد ،و البتــه بســیاری

بــدون شــک تقســیمبندیهای دیگــر میتواننــد

از آنهــا هنــوز نیــاز دارنــد کــه در ســاختار اجتماعــی

مطــرح شــوند و یــک یــا چنــد از ایــن تقســیمبندیها

بنشــینند .امــا شــاید منتهــای متقابــل تحلیــل بصــری

نیــز میتواننــد تغییــر کننــد ،دقیقتــر شــوند یــا

کــه مــن طــرح کــردم ،بــه نحــوی بــا تقابلهــای

حــذف شــوند .نکتــه اصلــی در اینجــا ایــن اســت کــه

دوگانــه وســیله ســنجش اجتماعــی مطابقــت داشــته

بــه راحتــی میتــوان هــر گروهــی از اشــیا را در مقابــل

باشــد و شــاید بتــوان ابعــاد ســلیقه ،حافظــه تصویــری

وســیله سنجشــی ارزیابــی کــرد کــه میتوانــد طیفــی

و نمادهــا را هــم بــه آن اضافــه کــرد .نامعقــول خواهــد

از قضاوتهــای تصویــری ،مســتقل از موتیفشــان،

بــود کــه تــالش شــود معیارهــای تصویــری و اجتماعــی

فراهــم کنــد .تحلیــل موضوعــات ســفالینهها بــر اســاس

قــرن دهــم بــا یکدیگــر جفــت شــوند؛ اگرچــه ایــن

طیفهــای خطــی حتــی میتوانــد وسوســهبرانگیزتر

امــر دربــاره قــرن دوازده و ســیزده ممکــن اســت .بــا

باشــد وقتــی ایــن طیفهــا مربــوط بــه ســاختار

ایــن وجــود ،ایــن امــکان باقــی میمانــد کــه بیــن

64

انتخابهــای بصــری و وفــاداری اجتماعــی یــا مذهبــی

بازســازی کــرد ،میشــود .طبــق نظــر بالیــت ،شــهر

ارتبــاط نزدیکــی وجــود دارد .پــس امــکان دیگــری

بــه دو فرقــه تقســیم شــده بــود ،کــه هرکــدام ابعــاد

مهیــا میشــود کــه تحلیلهــای تصویــری ،اگــر بــه

حقوقــی و ابتدایــیاش را از ارتباطــش بــا مذهــب بــه

طــور کافــی دربــاره گــروه بزرگــی از اشــیا 65عملــی

دســت مــیآورد ،ابعــاد فکــریاش را در تقابــل با اشــعار

شــوند ،میتواننــد مــا را بــا بعــدی انســانی مواجــه

معتزلــه و بعــد ایدوئولوژیکــش را در صوفیگــری.

کننــد کــه احتمــاالً بــه کشــمکشها و مذاکــرات

احتمــاال هــر کــدام بعــدی محلــی نیــز در اســتفاده یــا

بــزرگ اجتماعــی و فکــری قــرون اولیــه اســالم مربــوط

عــدم اســتفاده از فارســی ،و بعــدی اخالقــی در رفتــار

باشــد .از طــرف دیگــر ،ارتبــاط بیــن ظاهــر یــک نظــم

خصوصــی مییافتنــد .ایــن طــرح چیــزی اســت کــه

اجتماعــی مســلمان جدیــد و ظهــور اشــکال هنــری،

بالیــت آن را یــک «نظــم اجتمــاع» مینامــد ،و تــا

ایــن فــرض را پیــش مــیآورد کــه اشــکال هنری شــاید

اجتماعــی نیشــابور ،مثــل چیــزی کــه ریچــارد بالیــت

درونــی جامعــه ســازگار باشــد.

بــر اســاس هنجارهــای انتخابــی ارزیابــی کننــد ،امــا

مثــال ســفالینههای شــمال شــرق ایــران ،ضرورتـاً برای

مــورخ تنهــا میتوانــد ثبتوضبــﻂ کنــد.

ایــن نیســت کــه اعتبــار تحلیــل را نشــان دهــد ،بلکــه

دهههــای پیشــین درک مــا از هنــر اســالمی را

بدیــن منظــور اســت کــه فرآینــدی را بــرای مواجهــه

دقیقتــر کــرده و افزایــش داده اســت .امــا بــا

بــا آن اشــیای روزمــره پیشــنهاد کنــد .فراینــدی کــه

دغدغههــا و ســواالت جدیــد ،کــه بســیاری از آنهــا

میتوانــد آنهــا را بــه منابعــی بــرای تاریــخ فرهنگــی

خــارج از جهــان آکادمیــک برآمــده ،نیازمنــد ایــن

تبدیــل کنــد کــه آنهــا را ســاخته اســت .شــاید ایــن

هســتیم کــه چیــزی فراتــر از تحقیقــات ســنتی و

نــوع رویکــرد میتوانــد نشــان دهــد کــه درکــی از

محــدود شــده را دنبــال کنیــم .همچنیــن مــا بایــد بــا

هــر هنــر میتوانــد بــه دســت آیــد ،حتــی وقتــی کــه

پیچیدگیهــای گوناگــون گذشــته بــرای زمــان حــال

بعضــی از موتیفهــا و اهدافــش کشــف نشــده باقــی

بــه نحــوی مواجــه شــویم کــه بــا چالشهــای معاصــر

بمانــد.

ســازگار باشــد .اینکــه ایــن راههــا چیســتند شــاید

هــدف ایــن اظهــارات ایــن نیســت کــه اصــول

کمتــر شــفاف باشــد امــا مــن امیــدوارم کــه مقرنــس

سیســتماتیک یــا روشــمندی بــرای مواجهــه بــا هنــر

بتوانــد بــه دو وظیفــهی موفقیــت علمــی و گفتــار

اســالمی ایجــاد کنــد ،بلکــه قصــد ایــن پیشــنهاد را

ـی معنــایِ گذشــته بــرای حــال
خالقانــه و حتــی فرضـ ِ

دارد کــه تجربــه هنــری جهــان مســلمان در طــول ایــن

دســت یابــد.

 1400ســال ،غنــی ،متنــوع و بســیار پیچیدهتــر از آن
اســت کــه خــودش را بــه پیامــی واحــد ،صدایــی واحــد

دانشگاه هاروارد

یــا توضیحــی واحــد واگــذارد .هیــﭻ فــردی نمیتوانــد

کمبریﺞ ،ماساچوست

بــا دقــت و تعهــدی کــه اســتحقاقش را دارد در حــل و
فصــل آن اســتاد باشــد .ایــن یــک خیانــت بــه تاریــخ
هنــر اســالمی خواهــد بــود کــه آن را بــه یــک سیســتم
قــراردادی یــا مجموعــهای از توضیحــات محــدود کنیم.
امــا داللتهــای ایــن نتیجهگیــری ،دیگــر دفــاع
کــردن از مورخیــن ،مخصوص ـاً مورخیــن غیرمســلمان
نیســت .جهــان اســالمی معاصــر انتخابهــای خــودش
را در زمینــه میــراث خــودش ،بــر اســاس احساســات
و تفســیرات خــودش انجــام خواهــد داد .منتقــدان،

بخــــش

را بازنمایــی میکننــد؛ زبانــی کــه بــا پیچیدگیهــای

انتخابهــا اظهــار نظــر کننــد و میتواننــد آنهــا را
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یــک تــالش آگاهانــه بــرای ســاختن زبانــی تصویــری

از هرکجــا کــه باشــند ،میتواننــد دربــاب ایــن

.1

Oleg Grabar, "Islamic Art and Archaeology," in

محققــان تــرک و شــوروی در شــرایﻂ متفاوتــی روی آن

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

کار میکننــد و غالبــا دغدغههــای متفاوتــی نیــز دارنــد.

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

مســئلهی مهمتــر ایــن اســت کــه اغلــب تحقیقــات آنهــا

.3

اغلــب مثالهایــی کــه بــه ذهــن میآینــد از تحقیقــات

فرانســوی زبانهایــی نیســتند کــه بقیــه بلــد باشــند .امــا

بســیار تخصصــی هســتند ،بــرای مثــال:

چــه کســی بیــن مــا شــکایت از ایــن موضــوع را نشــنیده

-Meyer Shapiro-Carl Nordenfalk debate on the

کــه تحقیفاتــی در یــک کشــور کاری را کــه در آن طــرف

Florence Diatessaron in the pages of Art Bulletin

مــرز انجــام میشــود و میتــوان بــه راحتــی از ایــن

)60 )1973

مــرز گذشــت ،انــکار میکنــد؟ مفیــد بــودن ترجمــه بــا

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

تفســیرهای متفــاوت ،مثــل کاری کــه مایــکل راجــرز در

throne of Khusraw in, respectively, the Jahrbuch

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

مطالعاتهنرهایزیبا

.2

Ibid., p. 257.

انــکار میشــود چــون ترکــی و روســی مثــل انگلیســی و

صرفــا چنــد قطــره آب در بیابــان هســتند.

)der Preussischen Kunstsammlungen 40 (1920
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.4

.5

)-Wiener Jahrbuch fur Kunstgeschichte 2 (1923

Nikolaus Pevsner, The Englishness of English Art

مثــال زیــر بیشــتر بــه صــورت ســطحی مطالــب پــوچ و

(London, 1955).

بیمعنــی دارد امــا در واقــع وســیلهی خوبــی اســت بــرای

در حالــی کــه جنگهــای جهانــی قــرن بیســتم اختصاصــا در

ارائــهی دیدگاههــای متفــاوت:

زمینــهی چیــزی کــه بعــدا تحریــف فکــری بــه نظــر رســید

-Charles Jencks and George Baird, Meaning in

موثــر بودنــد ،بســیاری از تاریخنگاریهــای هنــری اروپــا در

Architecture (New York, 1969).

طــول دو قــرن گذشــته بســیار متعهــد بودهانــد کــه غــرور

مثال اخیر در این زمینهی اختصاصا تاریخی:

ملــی را توســعه دهنــد .از نقطهنظــر مثبــت ،ایــن موتیفهــا

-Andre Raymond, Artisans et commercants au

بــه نگــهداری از بســیاری اثــر تاریخــی کمــک کردهانــد.

Caire au XVIIIe siecle (Damascus, 1973).

Oktay Aslanapa, Turkish Art and Architecture

Herzfeld's highly perceptive obituary of Max van

(London,

1971).

این اثر دغدغههای مشابهی را بروز میدهد.

Berchem in Der Islam 12 (1922): 206-13 .

.6

بــه مثابــه مثالهایــی ســاده و تصادفــی انتخابشــده از

 .10مثالهــای مخصوصــی در ایــن زمانــهی عــدم قطعیــت

ایــن مشــکل بــه ایــن مــوارد توجــه شــود:

سیاســی بایــد ذکــر شــود ،امــا کل دوره بــرای مطالعــات

.7

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

بعــدی بســیار جالــب توجــه اســت.

.۸

Istoriia Materialnoi Kultury Uzbekistana 15(1979).

.11

.9

در واقــع مســئله بســیار پیچیدهتــر از آنــی اســت کــه

 .12ببینید:

See pp. 7-8.

از اواخــر دهــه شــصت کــه بــه شــهر اســالمی اختصــاص

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

دارنــد بــه ســواالت جدیــد و قدیمــی بیطــرف و بیتفــاوت

1977). Pp. 226-45;

.ماندهانــد

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

 یکــی از ابزارهــای کتابشناســی کتــاب زیــر اســت کــه.19

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

 ایــن موضــوع.تنهــا مــورد تخصصــی هنــر اســالمی اســت

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

: دو مثال در بین بسیاری از مثالها.13

:ضــروری اســت کــه ادامــه پیــدا کنــد
-K. A. C. Creswell's Bibliography of the Architecture

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

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

-Jean-Claude Gardin, Une archeologie theorique

 مــن تمرکــزم را روی مــوارد اخیــر میگــذارم چــون.20

(Paris, 1979)

:قدیمیهــا یــا چاپشــان تمــام شــده مثــل
-(Ernst Grube, The World of Islam [New York, 1966])

بخــــش

: یا نایاب شدهاند.21
-(Ernst Kiihnel, Islamic Art and Architecture
[Ithaca,

1966]),

-Umberto Eco, A Theory of Semiotics (Bloomington,
1979),

: فرانسه استvogue  این مثال مشهورترین مثال در.15
-Emmanuel LeRoy-Ladurie, Montaillou (Paris, 1975)
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: برای مثالی در بین بسیاری از مثالهای دیگر ببینید.14

.یا در تحقیقات ضعیفند

: ببینید.16

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

-Richard Bulliet, Conversion to Islam in the Medieval

امــا ایــن کتــاب هــم در کنــار نســخههای آلمانــی و انگلیســیاش

Period (Cambridge, Mass., 1979),

شــامل بررســی میشــود و بســیاری از نکاتــی کــه در بــاب

-the dissertation of Jonathan Bloom, “Meaning in

پروپیــالن یــا کتــاب راجــرز گفتــه شــد در مــورد ایــن مقدمــهی

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

.عالــی بــه هنــر اســالمی اولیــه نیــز صــادق اســت
 بــا ســیزده,Janine Sourdel-Thomine, Bertold Spuler
Die Kunst des Islam (Berlin, 1973)

: مثالهای کمی در این موضوع هستند.17
-Roy Mottahedeh, Loyalty and Leadership in an

, همــکار دیگــر

Early Islamic Society (Princeton, 1980);

: برای مثال.22

-Klaus Lech, Geschichte des islamischen Kultus

-Gunsel Renda, Turk Resim Sanati, 1850-1700

(Wiesbaden, 1979);

(Ankara, 1977),

-Tilman Nagel, Studien zum Minderheitenproblem

در بیــن کارهــای دیگــر ترکــی البتــه کــه اســتثناهایی هســت

in Islam (Bonn, 1973).

:مثــل
-Dorothea
Stadhduser

Duda,
(Beirut,

Innenarchitektur
1971),

syrischer

Ira M. Lapidus, Muslim Cities in the Later Middle
Ages (Cambridge, 1967),

بــه طــرز قابلتوجهــی ایــن مثــال و مثالهــای دیگــری

.1۸

.23

و آثار متعددی از:

تاجیکســتان ،ازبکســتان ،ترکمنســتان و آذربایجــان توســﻂ

.B. Revault

افــراد زیــر نوشــته شــدهاند:

l'art

et

L'Islam

Papadopoulo,

Alexandre

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

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

.33

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

1979).

.34

Oleg Grabar, "The Visual Arts," Cambridge History

 .24در کتــاب هــر خانــدان جدیــدی بــا صفحــهای پــر از ســکه
مقدمهبنــدی شــده اســت.
.25

.26
مطالعاتهنرهایزیبا
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of Iran, vol. 5 (Cambridge, England, 1968).

 .35همچنیــن بــا جنبه هــای دیگــری نیــز ســر و کار
داشــتم:

Michael Rogers, The Spread of Islam (Oxford,
1976).

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

Titus Burckhardt, Art of Islam, Language and

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

Meaning (London, 1976).

;)AARP13 (1978

 .27واضحترین و معروفترین مثال:

"-"Das Ornament in der islamischen Kunst,

-Nader Ardalan and Leila Bakhtiar, The Sense of

Zeitschrift der deutschen morgenlandischen

Unity (Chicago, 1972).

Gesellschaft, supp. 3 (1977), pp. xli-liv.
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 .2۸ایــن در ادبیــات اخیــر بســیاری پیرامــون تزییــن نفــوذ

.36

Afif Bahnassi, Jimaliyah al-fann al-'Arabi

کــرده اســت:

1979).

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

.37

(Ku-wait,

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

-Issam El-Said and Ayze Parman, Geometric

1971).

Concepts in Islamic Art (London, 1976).

 .3۸تنهــا تــالش مســتمر توســعهی ایــن تحقیــق میانجــی

 .29تمامــی مجموعــه توســﻂ  N. V. Baranoویراســتاری شــده

بــر پایــهی سیســتماتیک و بــا نتایــﺞ مهــم امــا درهــم از

اســت .مجلــدی کــه از آن صحبــت میکنیــم توســﻂ I. S.

 Dietrich Bran-denburاســت کــه مجلــد آخــرش بــه

 Iara-lovaویراســتاری شــده اســت:

همراهــی : Kurt Brusehoff

-Arkhitektura Stran Srednizemnomoriia, Afriki I

Die Seldchuken (Graz, 1980).

بســیاری از ایــن کتابهــا کامــل نیســتند ،و بعضیهــا کــه

Azii (Moscow, 1969).

 .30ویراستار عمومی B. V. Veimarnاست.

.31

اشــتباه نوشتهشــدهاند مدرکــی هســتند از شــکاف بیــن

این به دو دوره و حداقل چهار مجلد تقسیم میشود.

اطالعــات و تفســیرات در رشــتهی مــا .نوشــتهی خــود مــن

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

شــکلگیری هنــر اســالمی نیــز خالــی از ایــراد نیســت و
ســریعا بــه مشــکالتش بازخواهــم گشــت.

VII-XVII vekov (Moscow, 1974).

 .32مــن بــه تاریخهــای هنــری فکــر میکنــم کــه در

.39

Max van Berchem

Source for Architecture,"Eucharisterion: Essays

Jean Sauvaget

.40

Presented to Omeljan Pritsak, Harvard Ukrainian

Richard Ettinghausen

.41

Kurt Erdmann

.42

Kurt Erdmann, Ibn Bibi als kunsthistorische

.43

Studies, 3-4 (1979-80), pt. 1, pp. 310-19
Ibn 'Abd Rabbihi, al-'Iqd al-farid (many editions);

.52

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

Quelle (Istanbul, 1962).

: مثالها متفاوتی از استفاده ادبیات با هنر.44

: در باب تمام جغرافیدانها.53
Andre Miquel, La geographie humaine du monde

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

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

in Richard Ettinghausen, ed., Islamic Art in the

D.

S.

Margoliouth,

Mesopotamian

The

Judge

Table-Talk
(London,

of

a

بخــــش
تــرجـــمه

Metropolitan Museum (New York, 1972)
-Henry Corbin, L'imagination creative dans le

1921).

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

192

.54

.55

soufisme d'Ibn Arabi (Paris, 1958).

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

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

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

Iran 11 (1973).

Oleg Grabar, "Notes on Decorative Composition," in

.56

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

Richard Ettinghausen, ed., Islamic Art in the Metropolitan

Barbier de Meynard and Pavet de Courteille (Paris,

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

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

Lisa Volov [Golombek], "Plaited Kufic on Saminid

.57

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

.45

.46

.47

Epigraphic Pottery," Ars Orientalis 5 (1966); Charles

muwashsha (Beirut, 1965), p. 268;

Wilkinson," Christian Remains from Nishapur,"

M. M. Ahsan, Social Life under the Abbasids

Forschungen zur Kunst Asiens in Memoriam Kurt

(London, 1970), p. 176.

Erdmann (Istanbul, 1969).

 بــه اشــعاری میاندیشــم کــه در مناطــق مدیترانــهای.4۸
Charles Wilkinson

Charles Wilkinson, Nishapur: Pottery of the Early

.5۸

 یــک کاخ غزنــوی و،قــرن یازدهــم کشــف شــده اســت

.59

ســفالینههای بــدون لعــاب خراســان قــرن یازدهــم و

Islamic Period (New York, 1973);

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

S. Tashkhodzhaev, Khudozhistvennaia Polivnaia
Keramika Samarkanda (Tashkent, 1967).

 ایــن کتــاب چارچوبــی بــرای مینیاتورهــا ارائــه میکنــد کــه در.60

Ibn Khaldun, The Muqaddimah, trans. F. Rosenthal

.49

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

آن میتــوان در بــاب یــک نســخه کامــال بــه نتایــﺞ متناقــﺾ

Ibid., pp. 357-66.

.50

. اینگونــه شــیوهها در باستانشناســی هــم هســت.رســید

Oleg Grabar and Renata Holod, "A Tenth- Century

.51

 .61بســیاری از مشــکالت در بــاب تاریخگــذاری دقیــق ســفالینهها

-Richard Bulliet, The Patricians of Nishapur

و ارائــهی هرگونــه کرونولــوژی درونــی همچنــان وجــود دارد.

(Cambridge,

در ایــن زمــان ،ایــن منطقــی بــه نظــر مــی رســد کــه کل بدنه

-"The Political-Religious History of Nishapur

را واحــد در نظــر بگیریــم تــا تحقیقات بعــدی بتوانــد «تاریخ»

in the Eleventh Century," in D. S. Richards, ed.,

حقیقــی بــرای گروههــای مختلــف ایجــاد کنــد.

Islamic Civilization, 1150-950 (London, 1973).

 .65تــالش قابــل توجهــی بــرای ایــن کار در زمینــهی تاریــخ

.62

Freer

.63

Esin Atil, Ceramics from the World of Islam
;(Washington, D.C., 1973), no. 12
for Foroughis plate, see Papadopoulo, L'Islam, pl. 85.

 .64ببینید:
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1972),

Mass.,

هنــری در بــاب بشــقابهای برنــزی انجــام شــده اســت:
bronzovye

Ranneislamskie

"Marshak,

I.

bliuda,"Trudy Otdela Vostoka Gosudarstvennogo
Ermitazha 19 (1978).
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