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عبــارتِ "هنــر اســالمی" 1همــواره تصاویــری خــاص را

در آغــاز ،اســالم قواعــد و موتیفهــای ســای ِر ســنتهای

بــه ذهــن متبــادر میســازد؛ آثــار فلــزکاریِ پرآذیــن،

موجــب آشــنایی بــا فرهنگهایــی
هنــری را بــه
ِ

منســوجاتِ بافتهشــده ظریــف ،قالیهــا ،ســفالهای

همچــون بیزانــس ،ساســانی ،یونــان و روم بــه ودیعــه

ـی
ُمزیﱠــن بــه تزئینــاتِ خوشنویســی ،طرحهــای گیاهـ ِ

گرفــت .ســپس در محــدودهای کــه نزدیکتریــن و

خــاص ،بلــورآالت ظریــف و پرنقــش و نــگار ،تصاویــر

ـاره
مســتقیمترین راه ِآن ،کشــتیرانی دورتــادو ِر یــک قـ ّ

ُملــ ّو ِن نگارگــری ایرانــی براســاس متــون ادبــی و

بــود ،گســترش یافــت .بــه محــﺾ اینکــه اســالم در

ُمر ّقعهــای پرشــو ِر تُــرک کــه گواهــی بــر شــاهکارهای

سرتاســر آســیا و افریقــای شــمالی ســایه افکند ،رســانه

ـلطنت تــرکان اســت .آثــار کالسـ ِ
ِ
ـیک هنــر
برجســته سـ

و ســبک ویــژه خــود ،نمادهــا و شــمایل نگاریهــا و

اســالمی را بــه لحــاظ زمانــی ،میتــوان از آغــاز حکومت

خــاص خــود را توســعه داد .بــا
مضامیــن
فرمهــا و
ِ
ِ

سلســله امــوی یعنــی قــرن 7م تــا پایــان امپراطــوری

پــی آن بــا
گــذر زمــان و
ِ
افــول امپراطوریهــا و در ِ

عثمانــی در 1924م در نظــر گرفــت .چیــزی حــدود

ســلطه اســتعما ِر غــرب ،دوره رخــوتِ هنــری و رکــو ِد

طــی آن امپراطوریهــای بســیاری
بــه  13قــرن کــه
ِ

فرهنگــی آغــاز شــد .هنرمنــدان ،حامیــان فرهیختــه و

جغرافیایــی افریقــا تــا جنــوب شــرقی
در محــدودهی
ِ

عالقهمنــدی را کــه توجــه و ســرمایه خــود را در جهــت

آســیا ،مجــال ظهــور و افــول پیــدا کردنــد .زنجیــرهای

حمایــت از هنــر آنهــا صــرف میکردنــد ،از دســت

از تمدنهــا کــه نهتنهــا در ســاختا ِر کلــی متمایــز از

ِشــغال ســرزمینهای اســالمی ،ب ِاالَخــﺺ
دادنــد .ا
ِ

هــم بودنــد ،بلکــه میراثــی غنــی و متنــوع را نیــز بــا

موجــب ضعــف
توســﻂ فرانســه و بریتانیــا ،نــه تنهــا
ِ

خــود بــه همــراه داشــتند.

توانایــی حکومــتداری
در خودکفایــی اقتصــادی و
ِ

.1
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غربــی بــر ســنتهای هنـ ِر بومــی چیــره گشــت و یــک

رخ داد :الفبــای التیــن جایگزیــن الفبــای عربــی شــد،

معیــن در فراینـ ِد توســعه
الگــوی کــم و بیــش ثابــت و ّ

ـتن متــون از آن
الفبایــی کــه تــا آن موقــع بــرای نوشـ ِ

ـالمی مــدرن بــروز یافــت.
کشــورهای اسـ ِ

اســتفاده میشــد .در نتیجــه نســل بعــدی تــرکان،

پیــش از هرچیــز ،در نتیجــه ســلطه حکومتهــای

تنهــا میتوانســتند ادبیــاتِ معاصــر ِتُــرک را بخواننــد

اســتعماری ،هنرهــای ســنتی همــراه بــا احساســی از

و ایــن در حالــی بــود کــه میلیونهــا نســخه ،کتــاب و

خودکمبینــی و شــرم نســبت بــه میــراثِ گذشــته،

اســناد و نوشــتههای چــاپ شــده متعلــق بــه قبــل از

موجــب
از ســوی هنرمنــدان و نوابــﻎ طــرد شــد و به
ِ

1924م ،در کتابخانههــا و آرشــیوها خــاک میخــورد.

آن ،هنرمنــدان شــروع بــه تقلیــد از ســنتهای هنــریِ

همتایــان خــود
در ایــران ،شــاهان قاجــار همچــون
ِ

مســتعمره نشــینان کردنــد .ایــن امــر در شــبه قــاره

در امپراطــوری عثمانــی و بــا ّنیتــی مشــابه ،خــود

هنــد بــه وضــوح قابــل مشــاهده بــود ،جاییکــه در

عامــل ورود تاثیــرات فرهنگــی شــدند ،بــه
مشــتاقانه
ِ

ـی
ـی فرهنگــی و سیاسـ ِ
ابتــدای قــرن  ،19پــس از چیرگـ ِ

قــدری کــه نقاشــی قاجــار بــه ســوی ســه بُعــد نمایــی

غــرب ،نقاشــی هنــد بــه یــک تولیــ ِد هنــریِ غریــب

متعاقــب
و غربــی شــدن حرکــت کــرد .در 192۸م،
ِ

تقلیــل یافــت.

آنچــه کــه در ترکیــه رخ داد ،در ایــران نیــز رضاشــاه

ـم امپراطــوری عثمانــی ،اســتعمار غــرب
در بخـ ِ
ـش اعظـ ِ

ـودن پوشــشهای
پهلــوی ،قانونــی مبنــی بــر قدغــن بـ ِ

ِ
ضعــف حکومــت ،آن
زوال اخالقــی و
ورود نکــرد ،امــا ِ

ـنتی ایرانــی تصویــب کــرد و دســتور بــه اســتفاده از
سـ ِ

ـرش تاثیــراتِ عظیــم فرهنگــی و
را شــدیدا ً مســتع ِد پذیـ ِ

پوشــشهای اروپایــی داد.

اقتصــادی از ســوی ایــن غــربِ مقتــدر ســاخت .طولــی

کشــورهای عــربِ خاورمیانــه و شــمال افریقــا ،بــه

نکشــید کــه ســنتها و ســبکهای محلــی ،جــای

ِ
تحــت ســلطه
جــز مراکــش ،تــا قــرن  16بــه نوعــی

خــود را بــه ســنتها و ســبکهای وارداتــی دادنــد

امپراطــوری عثمانــی بودنــد .بــرای آنهــا اســتانبول

ـکال هنــریِ اروپایــی را بــه
و حتــی ســالطین نیــز اَشـ ِ

کانــون روشــنگری بــود .پــس هرآنچــه کــه از آنجــا

دربــار خــود فــرا خواندنــد .عبدالعزیــز ()1۸61-76

آغــاز میشــد خودبهخــود در سرتاســر ِایــن مناطــق

نخســتین ســلطان عثمانــی بــود کــه بــه اروپــا ســفر

بازتولیــد و تکــرار میشــد .طولــی نکشــید کــه

کــرد و عمیق ـاً تحــت تاثیــر هنــر غــرب قــرار گرفــت

تاثیــراتِ هنــر غربــی بــه هنرمنــدان عــرب رســید

و بــه محــﺾ بازگشــت بــه اســتانبول ،درهــای کشــور

و بــه تدریــﺞ نقاشــی ســه پایــهای 2راه خــود را بــه

را بــه ســوی هنرمنــدان غربــی گشــود و نخســتین

کشــورهایی همچــون مصــر ،عــراق ،لبنــان ،ســوریه و

نمایشــگاه آثــار هنــری را در 1۸74م در امپراطــوری

ـگان مدرســه نیــروی
ـان دانــش آموختـ ِ
خصوص ـاً در میـ ِ

عثمانــی برگــزار کــرد.

آموزشــی آنهــا بــود و
دریایــی کــه بخشــی از دوره
ِ

بخــــش

را نیــز رو بــه زوال بُــرد .زیباییشناســی و فرهنــگ

عمیــق بیــن حــال و ســنت و گذشــته ایــن ســرزمین

23۸
تــرجـــمه

ایــن ســرزمینها شــد ،بلکــه هنــر ایــن ســرزمینها

بعــد از انقــالبِ کمــال آتاتــورک در 1924م ،شــکافی
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همچنیــن ارتــش عثمانــی گشــود.

آمــوزش مجسمهســازی و نقاشــی مطابــق بــا شــیوه

ـغال
در قــرن  ،19فرانســه ،افریقــای شــمالی را بــه ا ِشـ ِ

کالســیک غربــی میپرداختنــد و از آنجاییکــه هیــﭻ

خــود درآورد .بعــد از جنــگ جهانــی اول و فروپاشــی

هنرمنــدی وجــود نداشــت کــه در غــرب آمــوزش

امپراطــوری عثمانــی ،خاورمیانــه عــرب و ایــران ،بیــن

دیــده باشــد ،ایــن مــدارس معلمــان و مربیــان اروپایــی

فرانســه و بریتانیــا چندپــاره و تقســیم شــدند؛ دو

را بــه اســتخدام خــود در آوردنــد تــا هرچــه ســریعتر

کشــوری کــه تاثیــراتِ فرهنگــی خــود را نیــز بــه ایــن

خــود را بــه جایــگا ِه تمــدن غربــی برســانند .پــس از

ســرزمینها وارد کردنــد.

آن ،مــدارس هنــری و آکادمیهایــی نیــز در عــراق،

از ابتــدای قــرن  ،20اکثــر کشــورهای اســالمی،

ســوریه ،لبنــان ،هنــد ،پاکســتان ،بنــگالدش ،ســودان،

دســتخوش نوعــی رســتاخی ِز فکــری شــدهاند کــه
ِ

اردن ،مراکــش ،تونــس و الجزایــر تﺄســیس شــد.

بــه نوعــی بیــداریِ سیاســی آنهــا را نیــز بــا خــود

انطبــاق بــا
آمــوزش و خلــق آثــار هنــری در
ِ

بــه همــراه داشــته اســت .ایــن امــر کــه بــر توســعه

زیباییشناســی غربــی ،شــکافی جبــران ناپذیــر بیــن

موجــب
هنــری و ادبــی آنهــا تاثیرگــذار بــوده،
ِ

ـع هنــری ایجــاد کــرد ،تمایــزی
هنرهــای زیبــا و صنایـ ِ

احیــای فرهنــگ در بیــن طبقــه روشــنفکر شــده اســت.

کــه تــا پیــش از ایــن هرگــز در فرهنــگ اســالمی

ـنتی اســالمی بــه ســختی بــه
درحالیکــه هنرهــای سـ ِ

ـب
وجــود نداشــت .ایــن رویکــرد نویــن کــه بــه موجـ ِ

تجســمی غــرب
حیــات خــود ادامــه میدادنــد ،هنــر
ِ

ـان هنــر بــرای هنــر و هنرهــای
ـن جریـ ِ
آن تَ َف ُّرقــی بیـ ِ

مــﺂب 3از ایــن موقعیــت ســود بــرد .از ایــن رشــد و

کاربــردی ایجــاد شــده بــود ،منجــر بــه بــیارزش و

شــکوفایی همچــون رنسانســی در نقاشــی و مجســمه

انگاشــتن هنرهــای ســنتی در جهــان اســالم
ســاده
ِ

اســالمی مــدرن یــاد میشــد ،امــا در واقــع
ســازیِ
ِ

شــد.

رفتن هویــت فرهنگــی
همیــن امــر منجــر بــه ازدســت ِ

اروپــا جریــان انقــالب صنعتــی را پشــت ســر گذاشــته

هنرمنــدان ایــن
و نوعــی ازهمگســیختگی در بیــن
ِ

مشــغول رقابــت
شــرق اســالمی
بــود در حالیکــه
ِ
ِ

حــوزه (هنــر اســالمی مــدرن) شــد؛ هنرمندانــی کــه

بــرای رســیدن بــه جایــگاه غــرب بــود .پــس در ایــن

آمــوزش آنهــا تمامــاً در غــرب انجــام
تحصیــل و
ِ

رقابــت ،کشــورهای اســالمی هرآنچــه را کــه مانــع از

میشــد امــا باورهــا و عقایــد آنهــا همچنــان بــا

ـردن ماشــین بــه جــای نیــروی کار بــود
جایگزیــن کـ ِ

ِ
ســنتی و ریشــههای اســالمی در پیونــد
تربیــت
ِ

(از جملــه صنایــع بومــی) ،کنــار گذاشــتند .مراکــزی

بــود .اولیــن مدرســه هنــر در جهــان اســالم ،آکادمــی

اســالمی
صنعتگــران هنــر
پــرورش
کانــون
کــه
ِ
ِ
ِ
ِ

ســلطنتی هنرهــای زیبــا (مکتــب صنایــع نفیســه)

4

ســنتی بودنــد ،همچــون آکادمــی نقاشــی عثمانــی

5

بــود کــه در ســال 1۸۸3م در اســتانبول تﺄســیس

در اســتانبول ،همگــی برچیــده شــدند و حمایــت

شــد و بــه دنبالــهرویِ از آن ،در 190۸م مدرســهای

دولــت ،طبقــه حاکــم و فرهیختــگان از آنهــا متوقــف

مشــابه نیــز در قاهــره برپــا شــد .هــردو مدرســه بــه

شــد و در نتیجــه آن ،هرآنچــه کــه صنعتگــران

ماتریالیســتی غــرب،
جایگزیــن فضیلتهــای معنــویِ
ِ
ِ

ـن اشــراف
طبقــهی بــورژوا و نوکیســهگان کــه جایگزیـ ِ

شــرق شــد و نســل جــوان را بــه جــای شــاگردی

و روشــنفکران شــده بودنــد ،اشــیا گــران قیمتــی

پیشکســوتان ایــن عرصــه ،بــه
کــردن در کارگاههــای
ِ

از نقــره و پورســلن را طلــب میکردنــد تــا از ایــن

ِ
ســمت کار در کارخانههــا بــا حقالزحمــهای باالتــر

طریــق ثــروت خــود را بــه ُرخ بکشــند .بــرای آنهــا

کیفیــت پیشــی گرفــت و جوامــع
کمیــت بــر ّ
ســوق دادّ .

یــک گلــدان وارداتــی از لیمــوژ 7و مورانــو ۸و یــا یــک

تولیدکننــده بــه جوامعــی مصــرف کننــده تبدیــل

مجموعــه چایخــوری نقــره از انگلســتان ،جایگزیــن

شــدند .تقلیــد و تکــرار (در تولیــدات) جایگزیــن

گلدانهــای اللــهدان 9و شــربتخوریهای چشــمه

خالقیــت و نــوآوری شــد و بیدقتــی در فراینــد تولیــد

بلبــل 10و جعبههــای نقــرهی چــای و فنجانهــای

6

مراکشــی شــد .در کشــورهای فقیــری همچــون

 ،زیبایــی شناســی محــدود بــه ظواهـ ِر اثــر شــد و فــر ِم

پاکســتان و مراکــش نیــز روکــش فلــزی ،جایگزیــن

واقعــی جایگزیــن فــر ِم حقیقــی گشــت.

نقــره خالــﺺ شــد.

در ایــن بیــن ،خوشنویســی تنهــا هنــری بــود کــه تــا

بــدون تاثیرپذیــری از ایــن وقایــع
تنهــا هنــری کــه
ِ

حــدودی از ایــن انحطــاط دور مانــد .زیــرا همــواره بــا

ـیقی
ادامــه حیــات مــیداد ،هنــر موســیقی بــود .موسـ ِ

موجــب
نســخه بــرداریِ قــران پیونــد داشــت و بــه
ِ

اصیــل عــرب ،ایرانــی ،ترکــی و اُردو تــا بــه امــروز نیــز

همیشــگی خــود را توانســت حفــظ کنــد؛
شــان
آن
ِ
ِ

ویژگیهــای خــود را حفــظ کــرده اســت .هرچنــد

درحالیکــه ســایر هنرهــای مرتبــﻂ بــا حــوزهی

موســیقی نوینــی کــه تحــت
ممکــن اســت بــه قــد ِر
ِ

کتابــت ،همچــون نگارگــری ،تجلیــد و تذهیــب ،رو بــه

تاثیــ ِر غــرب شــکل گرفتــه ،از محبوبیــت برخــوردار

ســوی خاموشــی و انحطــاط حرکــت کردنــد.

نباشــد ،بــا اینحــال اصالـ ِ
ـت خــود را توانســته در برابــر

هرچــه کشــوری ســریعتر در مســی ِر صنعتــی شــدن

تاثــراتِ بیگانــه حفــظ نمایــد.

گردانــی آن کشــور از هنــر
حرکــت میکــرد ،روی
ِ

پــس از پایــان جنــگ جهانــی دوم ،بــار دیگــر ملتهای

ســنتیاش نیــز بــا شــتابِ بیشــتری ادامــه مییافــت.

اســالمی یــک بــه یــک اســتقالل خــود را بدســت

بــا اینحــال حتــی در کشــورهایی کــه فراینـ ِد صنعتــی

آوردنــد و بــه تدریــﺞ بــا بازیابــی عــزت نفسشــان،

شــدن بــه نحــوی ُکندتــر در جریــان بــود و در آنهــا

یکبــار دیگــر متوجــه میــراثِ
غنــی فرهنــگ خــود
ِ

همچنــان صنعتگــران مشــغول بــهکار بودنــد ،بــاز هــم

شــدند و بــه آن افتخــار کردنــد .آنهــا ایــن اندیشــه

هنرهــای ســنتی بــه لحــاظ نــوآوری و نبــوغ ،عمیق ـاً

را کــه "هرآنچــه بیگانــه اســت ،برتــر اســت" 11پــس

ـرش ســنتی کــه سـ ِ
ـاخت اثــر
آســیب دیدنــد .ایــن نگـ ِ

زدنــد و در جســتجوی یــک هویـ ِ
ـی اصیل ،جســته
ـت ملـ ِ

هنــری بایــد در خدمـ ِ
ـت کاربــردی خــاص در زندگــی

و گریختــه ،شــروع بــه احیــای هنرهــای ســنتی کردند.

ـذال ذوق رخ داد .در هنرهــای تجســمی
و افــول و ابتـ ِ

بخــــش

و نــه طبقــه نخبــه و ســرآمد جامعــه .ارزشهــای

هنــر و از ســویی دیگــر اشــیا شیشــهای و مجســمه داد.
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بدیهــی اســت که آســیبی کــه در نتیجــه نفــو ِذ فرهنگ

مفاهیــم مرتبــﻂ بــا هنــر کــه تقریبــا
اِنگاشــتها و
ِ

غربــی بــه ایــن هنرهــا وارد شــد تــا آن حــد عظیــم بود

ـان جهــان اســالم ،اجدادشــان و اخالفشــان،
همــه مردمـ ِ

انگاشــتن
کــه یــک شــبه ترمیــم کــردن یــا نادیــده
ِ

همــه و همــه بــه آن بــاور دارنــد ،نــه میتوانــد

آن غیــر ممکــن مینمــود .بــرای حداقــل ســه دهــه،

یکبــاره متحــول گــردد و نــه اینکــه تکنیکهــا و

ـی غربــی در کشــورهای جهــان
تنهــا نقاشــی و طراحـ ِ

ســبکهای فراگرفتــه شــده توســﻂ هنرمنــدان بــه

اســالم آمــوزش داده شــده بــود و ایــن درحالــی بــود

ـدان مســلمان
طــور کلــی نابــود و محــو گــردد .هنرمنـ ِ

کــه دروس هنــری بخشــی از برنامــه آموزشــی مــدارس

نیــز خــود خواســتا ِر رجعــت بــه گذشــته نیســتند.

بــود؛ حتــی بــرای بعضــی از کشــورها ایــن فراینــد

امــروزه گرایشــات و ســبکهای جهانشــمول بــا

چیــزی حــدود بــه یــک ســده هــم بــه درازا کشــید.

شــتاب زیــادی در بیــن ملتهــا نفــوذ میکنــد و

ـس نســلی دیگــر ،از مصــر گرفتــه
نوآمــوزان ،نســلی از پـ ِ

بــه واســطه مبــادالت علمــی و تکنولوژیــک ،هنــر نیــز

اروپایــی رنســانس ،هنرمنــدان
تــا مالــزی ،شــیوه
ِ

خصیصههــای محــدود کننــده و محــدود شــونده خــود

امپرسیونیســت و اکسپرسیونیســت و همــهی مکاتــب

را کنــار انداختهاســت و بــه سـ ِ
ـمت جهــان شــمولی در

هنــری برجســته غــرب را مطالعــه کردنــد .آنهــا متاثــر

حرکــت اســت .آنچه اکثــر هنرمنــدان معاصــر در جهان

از آموختههــای خــود بــه ســه بُعــد نمایــی در طراحــی

اســالم در پــی آن هســتند ،شــکلگیریِ یــک هویـ ِ
ـت

ارج مینهادنــد ،از هنرمندانــی چــون پیکاســو و دالــی

هنــری (همچــون پیشینیانشــان) بــرای دســتیابی بــه

الهــام میگرفتنــد و بــا نگاهــی از باالبــه پاییــن و

شــیوههای پیشــرفته ،رســانههای هنــری ،انطبــاق

چشــم آثــاری پیشپاافتــاده بــه اشــیا (هنــر)
بــه
ِ

شــیوههای فراگرفتــه شــده از غــرب بــا باورهــا ،زیبایــی

کاربــردی نــگاه میکردنــد .تنهــا بــه ایــن خاطــر کــه

شناســی و ســنتهای خویــش و ایجــاد قواعــدی نــو

مردمــان ایــن ّ
خطــه متوجــه موقعیــت ژئوپولیتیــک
ِ

ِ
درجهــت همآمیــزی بــا
اســالمی مــدرن
بــرای هنــر
ِ

خــود شــده بودنــد ،لزومــاً بــه معنــای بازگشــت و

ســایر ســنتهای هنــری و فرهنگــی اســت .ایــن امــر

بالیــدن بــه  13قــرن نگارگــری بغــدادی و یــا الهــام

میتوانــد منجــر بــه تبــادالتِ فرهنگــی ســالم در

گرفتــن از آثــار بهــزاد و یــا نــگاه آمیختهبــه ارزش و

ِ
داومــت بیشــتر و
میــان ملتهــا و در نتیجــه آنُ ،م

12

ـن انســانها شــود.
ـم متقابــل و حتــی صلــح در بیـ ِ
فهـ ِ

ـن دســت ســا ِز حبرونــی
احتــرام بــه یــک جــا ِم بلوریـ ِ

کــه توســﻂ خطــاط و نقــاش معاصــر ِعــرب جمــال
بــادرون 13تزییــن شــده ،نبــود .بــرای فــرد مســلمان،
هنــر بــه معنــای عملی بیهــوده و بــرای لــذتِ ُمتم ﱢولین
بــود و نــه رویکــردی کــه قائــل بــه تمایــز هنرهــای زیبا
و صنایــع هنــری بــود (بــه طــور کلــی ایــن نــگاه بــا
تفکــر هنــر اســالمی بیگانــه بــود).
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